
Wzory sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach
ciekłych oraz realizacja zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dz.U.2012.630 z dnia 2012.06.05
Status: Akt utracił moc
Wersja od: 5 czerwca 2012r.

Wejście w życie:
20 czerwca 2012 r.

Uchylony z dniem:
30 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych
nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami

komunalnymi

Na podstawie art. 9t ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zarządza się, co następuje:

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości;
2) wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
3) wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;
4) wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi, sporządzanego przez marszałka województwa.

§  2. 
1.  Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do
rozporządzenia.
2.  Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do
rozporządzenia.
3.  Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 3 do
rozporządzenia.
4.  Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 4, jest określony w załączniku nr 4 do
rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______



1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie §
1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284,
poz. 1671).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ
PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI

NIERUCHOMOŚCI
SPRAWOZDANIE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO

ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI

ZA ... KWARTAŁ ......... ROKU

ADRESAT1)

............................. I.  DANE  PODMIOTU  ODBIERAJĄCEGO  ODPADY
KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Numer rejestrowy2), 3)

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu
Oznaczenie siedziby i adres
Województwo Miejscowość

Kod pocztowy Ulica Nr domu N r
lokalu

NIP3)

REGON3)

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH
ODPADÓW
KOMUNALNYCH4) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA5)

Nazwa i
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i,
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której
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przekaz
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odpadów
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odpadów
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Masa odebranych
odpadów
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[Mg]
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a
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komunalnych9)



Masa odebranych
odpadów o kodzie

20 03 018)

[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01

poddanych
składowaniu8)

[Mg]

Masa
odpadów
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innym niż

składowanie
procesom

przetwarzania8
)

[Mg]
Odebranych z

obszarów miejskich
Odebranych z

obszarów wiejskich
III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI10)

Łączna masa selektywnie odebranych
odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji8)

[Mg]
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów

Nazwa i adres
składowiska,

na które
przekazano

odpady
komunalne
ulegające

biodegradacji

Kod odebranych
odpadów

komunalnych
ulegających

biodegradacji7)

Rodzaj
odebranych
odpadów

komunalnych
ulegających

biodegradacji7)

Masa odpadów
komunalnych
ulegających

biodegradacji
przekazanych

do składowania
na składowisku

odpadów8)

[Mg]



b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów
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której
przeka
zano

odpad
y

komun
alne

ulegaj
ące

biodeg
radacji

6)

Kod
odebranych
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ulegających
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na składowiska
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b
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IV. OGRANICZENIE MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA12)

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania13)

V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA
NASTĘPUJĄCYCH  FRAKCJI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH:  PAPIERU,
METALI,
TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA14) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY

Kod
odebranych
odpadów

Rodzaj
odebranych
odpadów

Łączna masa
odebranych

Masa
odpadów

Masa
odpadów

przygotowan



komunalnych
7)

komunalnych
7)

odpadów
komunalnych8)

[Mg]

poddanych
recyklingowi

8)

[Mg]

ych
do

ponownego
użycia8)

[Mg]

Osiągnięty poziom recyklingu,
przygotowania
do  ponownego  użycia15)  następujących
frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła12) [%]
VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I
ODZYSKU
INNYMI  METODAMI  INNYCH  NIŻ  NIEBEZPIECZNE  ODPADÓW
BUDOWLANYCH
I ROZBIÓRKOWYCH16) Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW
KOMUNALNYCH
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użycia8)

[Mg]

Masa
odpad

ów
podda
nych
odzys
kowi

innym
i

metod
ami
niż

recykl
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Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami15) innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych12) [%]
VII. WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE
ODPADY
KOMUNALNE
Liczba właścicieli nieruchomości, od których
zostały odebrane odpady komunalne
Do sprawozdania dołączono wykaz
właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot
w okresie objętym sprawozdaniem zawarł
umowy na odbieranie odpadów komunalnych,
oraz wykaz właścicieli nieruchomości,
z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub
wygasły.
Liczba stron załączników12), 17)

VIII. WSKAZANIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ
ODPADY
KOMUNALNE  W  SPOSÓB  NIEZGODNY  Z  REGULAMINEM  UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY18)

Imię i nazwisko lub nazwa
właściciela

nieruchomości
Adres nieruchomości

IX. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
Imię Nazwisko
T e l e f o n
służbowy3) Faks służbowy3) E - m a i l

służbowy3)

Data Podpis  i  pieczątka3)  odbierającego odpady komunalne  od  właścicieli
nieruchomości19)

Objaśnienia:
1) Należy wpisać właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicie-
li nieruchomości wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
2) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 9c ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o



utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391).
3) Jeżeli posiada.
4) Z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji.
5) Jeżeli podmiot odbierający odpady komunalne prowadzi segregację odebranych odpadów
komunalnych w sortowni niebędącej częścią
regionalnej instalacji  do przetwarzania odpadów komunalnych, to w części tej powinny
również zostać uwzględnione pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych.
6) Lub nazwa i adres podmiotu posiadającego zezwolenie na zbieranie i transport odpadów,
któremu przekazano odebrane odpady komu-
nalne.
7) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
8) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
9)  Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku
wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r.  o odpadach (Dz. U. z 2010 r.  Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) oraz
procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione
w załączniku  nr  6  do  tej  ustawy.  W przypadku  przekazywania  odpadów do  instalacji
prowadzącej sortowanie należy wpisać proces R15.
10) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09 Opakowania z
tekstyliów z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08,
ex 20 01 10 Odzież z włókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia z włókien naturalnych, 20
01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów.
11)  Przez  sposób  zagospodarowania  odpadów komunalnych  ulegających  biodegradacji
rozumie się: kompostowanie, mechaniczno-biolo-
giczne przetwarzanie,  fermentację,  inne biologiczne procesy przekształcania,  termiczne
przekształcanie, recykling materiałowy, prze-
kazanie osobom fizycznym zgodnie z  rozporządzeniem Ministra  Środowiska z  dnia  21
kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów od-
padów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebędącym
przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z późn.
zm.).
12) Wypełnia podmiot, o którym mowa w art. 9n ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
13) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania oblicza się zgodnie z prze-
pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu



czystości i porządku w gminach.
14) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20
01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40,
ex 20 01 99 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 27 września
2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
15) Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
16) Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17
02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02,
17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17
09 04, ex 20 03 99 Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów.
17) Na podstawie art. 9n ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach wykaz zawiera imię i na-
zwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.
18)  W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
– wynika z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
19) Lub podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu prowadzącego działalność na
podstawie pełnomocnictwa.
)

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ

PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI

CIEKŁYCH
SPRAWOZDANIE PODMIOTU PROWADZĄCEGO

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I

TRANSPORTU
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
ZA ... KWARTAŁ ......... ROK

ADRESAT1)

.......................................
I. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA



Z B I O R N I K Ó W  B E Z O D P Ł Y W O W Y C H  I
TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu
Numer zezwolenia na świadczenie usług2)

Oznaczenie siedziby i adres
Województwo Miejscowość
Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu
NIP2)

REGON2)

II. ILOŚĆ I RODZAJ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU
GMINY

Rodzaj
odebrany

ch
z obszaru

gminy
nieczysto

ści
ciekłych3

)

Ilość odebranych
z obszaru gminy

nieczystości ciekłych4)

[m3]

Ilość przekazanych
nieczystości ciekłych

do stacji zlewnej4)

[m3]

Nazwa i adres stacji
zlewnej, do której
zostały przekazane

odebrane
nieczystości

ciekłe

Uwagi5)

III. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY
ODEBRANE
NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Do sprawozdania dołączono wykaz
właścicieli
nieruchomości, z którymi podmiot w okresie
objętym sprawozdaniem zawarł umowy na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz
właścicieli nieruchomości, z którymi umowy
te
uległy rozwiązaniu lub wygasły.6)

Liczba stron załączników
IV. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE



Imię Nazwisko
Telefon służbowy2) Faks służbowy2) E-mail służbowy2)

Data
Podpis i pieczątka2) prowadzącego działalność w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych7)

Objaśnienia:
1) Należy wpisać właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
2) Jeżeli posiada.
3)  Przez  rodzaj  odebranych  nieczystości  ciekłych  rozumie  się:  ścieki  bytowe,  ścieki
komunalne oraz ścieki przemysłowe, w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).
4) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
5)  Należy umieścić wyjaśnienia,  jeżeli  występuje różnica pomiędzy ilością nieczystości
ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością
tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych.
6)  W  wykazach  zamieszcza  się  imię  i  nazwisko  albo  nazwę  oraz  adres  właściciela
nieruchomości, a także adres nieruchomości.
7) Lub podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu prowadzącego działalność na
podstawie pełnomocnictwa.
)

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB

PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE WÓJTA,
BURMISTRZA

LUB PREZYDENTA MIASTA Z
REALIZACJI

ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA

ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA ........... ROK

ADRESAT1)

1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
.....................................................
2) ....................................... INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

I. NAZWA GMINY (MIASTA)

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH
Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH2) ORAZ SPOSOBIE ICH
ZAGOSPODAROWANIA3)



adres
instalacj

i,
do

której
zostały
przekaz

ane
odpady
komuna

lne

odebranych
odpadów

komunalnych4)

odebranych
odpadów

komunalnych4)

odpadów
komunalnych5)

[Mg]

zagospo
darowan

ia
odebran

ych
odpadó

w
komunal

nych6)

Masa odebranych
odpadów o kodzie

20 03 015)

[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01

poddanych
składowaniu5)

[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych innym

niż
składowanie

procesom
przetwarzania5)

[Mg]
Odebranych z obszarów

miejskich
Odebranych z obszarów

wiejskich
Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy

Nazwa i adres
punktu

Kod zebranych
odpadów

komunalnych4)

Rodzaj zebranych
odpadów

komunalnych4)

Masa zebranych
odpadów

komunalnych5)

[Mg]

III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI7)



Łączna masa selektywnie odebranych odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji5) [Mg]
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów

Nazwa i adres
składowiska, na które
przekazano odpady

komunalne ulegające
biodegradacji

Kod
odebranych
odpadów

komunalnych
ulegających

biodegradacji4)

Rodzaj
odebranych
odpadów

komunalnych
ulegających

biodegradacji4)

Masa odpadów
komunalnych
ulegających

biodegradacji
przekazanych

do składowania
na składowisku

odpadów5)

[Mg]

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów

Nazwa i
adres

instalacji,
do której
przekazan

o
odpady

komunaln
e

ulegające
biodegrad

acji

Kod
odebranych
odpadów

komunalnych
ulegających

biodegradacji4)

Rodzaj
odebranych
odpadów

komunalnych
ulegających

biodegradacji4)

Masa odpadów
komunalnych
ulegających

biodegradacji
nieprzekazanych
do składowania
na składowiska

odpadów5)

[Mg]

Sposób
zagospoda
rowania
odpadów
komunaln

ych
ulegającyc

h
biodegrada

cji8)

nieprzekaz
anych

do
składowan

ia na
składowis

ka
odpadów

IV. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW
KOMUNALNYCH
ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA9)



V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA
NASTĘPUJĄCYCH  FRAKCJI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH:  PAPIERU,
METALI,
TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY

Kod
odebranych
odpadów

komunalnych4)

Rodzaj
odebranych
odpadów

komunalnych4)

Łączna masa
odebranych
odpadów

komunalnych5) [Mg]

Masa
odpadów

poddanych
recyklingowi5)

[Mg]

Masa odpadów
przygotowanyc

h
do ponownego

użycia5)

[Mg]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia11) następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła [%]
VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I
ODZYSKU
INNYMI  METODAMI  INNYCH  NIŻ  NIEBEZPIECZNE  ODPADÓW
BUDOWLANYCH
I ROZBIÓRKOWYCH12) Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW
KOMUNALNYCH

Kod
odebra
nych

odpadó
w4)

Rodzaj
odebranych
odpadów4)

Łączna masa
odebranych
odpadów5)

[Mg]

Masa
odpadów

poddanych
recyklingowi5)

[Mg]

Masa odpadów
przygotowanyc

h
do ponownego

użycia5)

[Mg]

Masa
odpadó

w
poddan

ych
odzysk

owi
innymi
metoda

mi
niż

recykli
ng
i

ponow
ne

użycie5)

[Mg]



Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami11) innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych [%]
VII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY
ODEBRANE
ODPADY KOMUNALNE

VIII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY
KOMUNALNE  W  SPOSÓB  NIEZGODNY  Z  REGULAMINEM  UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY13)

IX. RODZAJ I ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU
GMINY

Rodzaj odebranych z obszaru gminy
nieczystości ciekłych14)

Ilość odebranych z obszaru gminy
nieczystości ciekłych5)

[m3]

X. DODATKOWE UWAGI

XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
Imię Nazwisko
Telefon służbowy15) Faks służbowy15) E-mail służbowy15)

Data Podpis i pieczątka wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
Objaśnienia:
1) Należy wpisać właściwego ze względu na położenie gminy marszałka województwa oraz
wojewódzkiego inspektora ochrony środowi-
ska.
2) Z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji.
3) Jeżeli podmioty odbierające odpady komunalne prowadzące działalność na terenie gminy
prowadzą segregację odebranych odpadów
komunalnych w sortowniach niebędących częścią regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych, to w części tej powin-
ny również zostać uwzględnione pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.



4) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
5) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
6)  Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku
wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r.  o odpadach (Dz. U. z 2010 r.  Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) oraz
procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione
w załączniku nr 6 do tej ustawy.
7)  Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09 Opakowania z
tekstyliów z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08,
ex 20 01 10 Odzież z włókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia z włókien naturalnych, 20
01 25, 2001 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów.
8) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rozumie
się: kompostowanie, mechaniczno-biolo-
giczne przetwarzanie,  fermentację,  inne biologiczne procesy przekształcania,  termiczne
przekształcanie odpadów, recykling materiało-
wy, przekazanie osobom fizycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodza-
jów  odpadów,  które  posiadacz  odpadów  może  przekazywać  osobom  fizycznym  lub
jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z późn. zm.).
9) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania oblicza się zgodnie z prze-
pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 391).
10) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20
01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40,
ex 20 01 99 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 27 września
2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
11) Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
12) Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17
02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02,
17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17
09 04, ex 20 03 99 Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27



września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów.
13)  W  szczególności  nie  dopełniają  obowiązku  selektywnego  zbierania  odpadów
komunalnych.
14)  Przez  rodzaj  odebranych  nieczystości  ciekłych  rozumie  się:  ścieki  bytowe,  ścieki
komunalne oraz ścieki przemysłowe, w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).
15) Jeżeli posiada.
)

ZAŁĄCZNIK Nr  4
WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Z

REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
.......................................................................
Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA ..... ROK

ADRESAT
MINISTER

ŚRODOWISKA1)

I. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z
OBSZARU
WOJEWÓDZTWA ODPADÓW KOMUNALNYCH2) ORAZ SPOSOBIE ICH
ZAGOSPODAROWANIA3)

Nazwa i
adres

instalacj
i,
do

której
zostały
przekaz

ane
odpady
komuna

lne

Kod
odebranych
odpadów

komunalnych4)

Rodzaj
odebranych
odpadów

komunalnych4)

Masa
odebranych
odpadów

komunalnych5)

[Mg]

Sposób
zagospo
darowan

ia
odebran

ych
odpadó

w
komunal

nych6)



Masa odebranych
odpadów o

kodzie
20 03 015)

[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01

poddanych
składowaniu5)

[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych innym

niż
składowanie

procesom
przetwarzania5)

[Mg]
Odebranych z

obszarów
miejskich

Odebranych z
obszarów
wiejskich

Liczba punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, funkcjonujących na
terenie województwa
II. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI7)

Łączna masa selektywnie odebranych
odpadów
komunalnych  ulegających  biodegradacji5)

[Mg]
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów

Nazwa i adres
składowiska, na

które
przekazano

odpady
komunalne
ulegające

biodegradacji

Kod odebranych
odpadów

komunalnych
ulegających

biodegradacji4)

Rodzaj
odebranych
odpadów

komunalnych
ulegających

biodegradacji4)

Masa odpadów
komunalnych ulegających

biodegradacji
przekazanych

do składowania
na składowisku odpadów5)

[Mg]

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów
Nazwa i Kod Rodzaj Masa odpadów Sposób



adres
instalacj

i,
do

której
przekaz

ano
odpady
komuna

lne
ulegając

e
biodegr
adacji

odebranych
odpadów

komunalnych
ulegających

biodegradacji4)

odebranych
odpadów

komunalnych
ulegających

biodegradacji4)

komunalnych
ulegających

biodegradacji
nieprzekazanych
do składowania
na składowiska

odpadów5)

[Mg]

zagospodarowani
a

odpadów
komunalnych
ulegających

biodegradacji8)

nieprzekazanych
do składowania
na składowiska

odpadów

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU,
PRZYGOTOWANIA DO
PONOWNEGO  UŻYCIA  I  ODZYSKU  INNYMI  METODAMI  ORAZ
OGRANICZENIA MASY
O D P A D Ó W  K O M U N A L N Y C H  U L E G A J Ą C Y C H  B I O D E G R A D A C J I
PRZEKAZYWANYCH DO
SKŁADOWANIA

Nazwa gminy

Osiągnięty poziom
ograniczenia masy

odpadów
komunalnych
ulegających

biodegradacji
przekazywanych
do składowania

Osiągnięty poziom
recyklingu

i przygotowania
do ponownego użycia
następujących frakcji

odpadów
komunalnych:

papieru, metali,
tworzyw sztucznych,

szkła

Osiągnię
ty

poziom
recyklin

gu,
przygot
owania

do
ponown

ego
użycia

i
odzysku
innymi
metoda

mi
innych

niż



niebezpi
eczne

odpadó
w

budowla
nych

i
rozbiórk
owych

a) informacja dotycząca recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła9)

Kod
odebranych
odpadów

komunalnych4)

Rodzaj
odebranych
odpadów

komunalnych4)

Łączna masa
odebranych
odpadów

komunalnych5)

[Mg]

Masa
odpadów

poddanych
recyklingowi5)

[Mg]

Masa odpadów
przygotowanyc

h
do ponownego

użycia5)

[Mg]

b) informacja dotycząca recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych10)

Kod
odebra
nych

odpadó
w4)

Rodzaj
odebranych
odpadów4)

Łączna
masa

odebranych
odpadów5)

[Mg]

Masa
odpadów

poddanych
recyklingowi5)

[Mg]

Masa odpadów
przygotowanyc

h
do ponownego

użycia5)

[Mg]

Masa
odpadó

w
poddan

ych
odzysk

owi
innymi
metoda
mi niż
recykli

ng
i

ponow



ne
użycie5)

[Mg]

IV. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY
ODEBRANE
ODPADY KOMUNALNE

V. RODZAJ I ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU
WOJEWÓDZTWA

Rodzaj odebranych z obszaru województwa
nieczystości ciekłych11)

Ilość odebranych z obszaru województwa
nieczystości ciekłych5)

[m3]

VI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
Imię Nazwisko
Telefon służbowy12) Faks służbowy12) E-mail służbowy12)

Data Podpis i pieczątka marszałka województwa
Objaśnienia:
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie §
1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493
i Nr 284, poz. 1671).
2) Z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji.
3)  Należy  również  uwzględnić  informacje  o  pozostałościach  z  sortowania  odpadów
komunalnych, przekazanych w sprawozdaniach wój-
tów, burmistrzów, prezydentów miast.
4) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
5) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
6)  Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku
wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r.  o odpadach (Dz. U. z 2010 r.  Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) oraz
procesy unieszkodliwiania odpadów wymienio-
ne w załączniku nr 6 do tej ustawy.
7)  Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09 Opakowania z



tekstyliów z włókien naturalnych, 20 01 01,
20 01 08,  ex 20 01 10 Odzież z włókien naturalnych,  ex 20 01 11 Tekstylia  z  włókien
naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.  w sprawie
katalogu odpadów.
8) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rozumie
się: kompostowanie, przetwarzanie me-
chaniczno-biologiczne, fermentację, inne biologiczne procesy przekształcania, termiczne
przekształcanie odpadów, recykling materia-
łowy, przekazanie osobom fizycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy ro-
dzajów odpadów,  które  posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym niebędącym
przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z późn.
zm.).
9) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20
01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40,
ex 20 01 99 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 27 września
2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
10) Należy uwzględnić odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17
02 02, 17 02 03,17 03 02,17 04 01, 17 04 02,
17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17
09 04, ex 20 03 99 Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów.
11)  Przez  rodzaj  odebranych  nieczystości  ciekłych  rozumie  się:  ścieki  bytowe,  ścieki
komunalne oraz ścieki przemysłowe, w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).
12) Jeżeli posiada.
)


