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 Art. 9t. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w 
drodze rozporządzenia, wzory sprawozdań, o których mowa w 
art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1, art. 9o ust. 1, art. 9q ust. 1 i art. 
9s ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz 
koniecznością zapewnienia skutecznej kontroli w zakresie 
utrzymania czystości i porządku w gminach. 

  

Nowy wzór Sprawozdania 
na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 
132 poz. 622) 
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 Dotyczy: 

• Podmiotu odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości (półroczne sprawozdanie) (art. 9n, ust. 1). 

• Podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, z wyłączeniem gminy (roczne 
sprawozdanie) (art. 9na. 1. ). 

• Podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych (kwartalne sprawozdanie) (art. 9o ust. 1). 

 

 

Nowy wzór Sprawozdania 
na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 
132 poz. 622) 
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Nowy wzór Sprawozdania 
na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 
132 poz. 622) 

 Dotyczy: 

• Wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (roczne 
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi) (art. 9q ust. 1). 

• Marszałka województwa (roczne sprawozdanie z realizacji 
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi) 
(art. 9s ust. 1). 
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Sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z 
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

 Sprawozdanie zawiera: 
1) informację o masie poszczególnych rodzajów odebranych z 
terenu gminy odpadów komunalnych, w tym o odebranych 
odpadach ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich 
zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których 
zostały przekazane odpady komunalne odebrane od 
właścicieli nieruchomości; 
2) informację o działających na terenie gminy punktach 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, masie 
odpadów w nich zebranych oraz o sposobie ich 
zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których 
zostały przekazane zebrane odpady komunalne; 
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Sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z 
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

 3) informację o masie pozostałości z sortowania i pozostałości 
z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych 
do składowania powstałych z odebranych i zebranych z 
terenu gminy odpadów komunalnych; 
4) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 
5) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały 
odebrane odpady komunalne. 
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Wzór sprawozdania 

 Sprawozdanie należy przedłożyć na formularzu, według wzoru 
zawartego w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów 
sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach 
komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz 
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934). 
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Termin złożenia 

  
Sprawozdanie należy przekazać marszałkowi województwa i 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w 
terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego 
dotyczy (art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

  

 Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa 
za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami (art. 9q ust. 5 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach). 
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Korekta sprawozdania 

  
Gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, marszałek 
województwa wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia 
lub poprawienia w terminie 30 dni, w przypadku gdy jest to 
drugie lub kolejne wezwanie - w terminie 14 dni (art. 9r ust. 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach). 
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Korekta sprawozdania - komentarz 

 Powyższa regulacja nie wskazuje, w jakim trybie i na 
podstawie jakich dokumentów dokonywana jest weryfikacja 
danych z rocznego sprawozdania gminnego.  

 Wydaje się, że w celu jej przeprowadzenia marszałek 
województwa może korzystać z dokumentów pozyskanych w 
toku wykonywania uprawnień kontrolnych nad prowadzącymi 
regionalne instalacje do przetwarzania odpadów 
komunalnych (por. art. 9w u.c.p.g.), zaś wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska z dokumentacji pozyskanej w toku 
wykonywania swoich uprawnień kontrolnych. 
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Korekta sprawozdania - komentarz 

 Z treści ust. 2 komentowanego przepisu wynika, że 
nierzetelność sprawozdania rocznego gminy może stwierdzić 
zarówno marszałek województwa, jak i wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska, a także tylko jeden z tych organów.  

 Stwierdzenie nierzetelności sprawozdania przez jeden z ww. 
organów nie wyłącza możliwości stwierdzenia nierzetelności 
przez drugi organ.  

 Zakres stwierdzonych przez każdy z ww. organów braków 
sprawozdania może się różnić. 
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Korekta sprawozdania - komentarz 

 Stwierdzenie nierzetelności sprawozdania powoduje, iż 
marszałek województwa lub wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
do jego uzupełnienia lub poprawienia.  

 Ustawodawca zastosował tutaj analogiczny mechanizm jak w 
przypadku weryfikacji kwartalnych sprawozdań, z tą różnicą, 
że termin na uzupełnienie lub poprawienie wynosi 30 dni. 

 Uzupełnione lub poprawione sprawozdanie powinno zostać 
złożone zarówno do marszałka województwa, jak i 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, bez względu 
na to, który z organów wzywał do poprawy lub uzupełnienia 
sprawozdania. 
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Sankcje 

  
1)  przekazanie sprawozdania po terminie, podlega karze 
pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie 
więcej jednak niż za 365 dni; 
2)  przekazanie nierzetelnego sprawozdania, podlega karze 
pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł (jeżeli 
sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione 
odpowiednio w terminie 30 lub 14 dni od dnia doręczenia 
wezwania), od 500 zł do 5000 zł (w przypadku 
niezastosowania się do wezwania) (art. 9z ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach). 
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Sankcje - komentarz 

 Niedotrzymanie terminu na uzupełnienie lub poprawienie 
sprawozdania rocznego nie jest penalizowane. Sankcja 
przewidziana w art. 9z ust. 1 u.c.p.g. nie obejmuje uchybienia 
terminowi na uzupełnienie lub poprawienie (zakaz 
rozszerzającej wykładni przepisów określających sankcję). 
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Niezłożenie sprawozdania 

4. Niezłożenie sprawozdania jest równoznaczne z niewykonaniem 
obowiązków, o których mowa w art. 3b (obowiązek osiągnięcia 
poziomu recyklingu) i art. 3c  u.c.p.g. (obowiązek ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania 
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Wykaz niezbędnych aktów prawnych 

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w 
sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych 
odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych 
oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934). 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w 
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167). 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w 
sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz 
sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 676). 
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Wzór rocznego sprawozdania - porównanie 

proGEO sp. z o.o. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) 
 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie 
wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, 
odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) 

2012 

2016 
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SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA 

MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ 

Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  

ZA ……... ROK 

 

ADRESAT1) 

 

1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ………………………. 

 

2) …………………………….. INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

I. NAZWA GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO2) 

Rodzaj gminy3): 

Liczba mieszkańców gminy  

lub związku międzygminnego 

W 1995 r. 

zgodnie 

z danymi 

GUS 

W roku sprawozdawczym, zgodnie z danymi  pochodzącymi z rejestru 

mieszkańców4) gminy (lub gmin należących do związku) według stanu na 

dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem 

Liczba mieszkańców miasta 

Liczba mieszkańców miasta powyżej 50 tys. mieszkańców  

Liczba mieszkańców miasta poniżej 50 tys. mieszkańców 

Liczba mieszkańców wsi 

2012 

2016 
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II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 

a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji5) 

 

Nazwa i adres 

instalacji6), do której 

zostały przekazane 

odpady komunalne 

 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych7) 

 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych7) 

 

Masa odebranych odpadów 

komunalnych8) [Mg] 

 

Sposób zagospodarowania 

odebranych odpadów 

komunalnych9) 

SUMA 

 

b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01 

 

Masa odebranych odpadów 

o kodzie 20 03 018) [Mg] 

 

Masa odpadów  

o kodzie 20 03 01 poddanych 

składowaniu8) [Mg] 

 

Masa odpadów  

o kodzie 20 03 01 poddanych 

innym niż składowanie procesom 

przetwarzania8)  [Mg] 

 

Odebranych z obszarów miejskich 

 

Odebranych z obszarów wiejskich 

SUMA 

Uwaga: Brak informacji o PSZOK funkcjonujących na terenie gminy – patrz Dział. III 
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c) Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji10) 
Nazwa i adres 

instalacji6), do której 
zostały przekazane 
odpady komunalne 

ulegające 
biodegradacji 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 

biodegradacji7) 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji7) 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 

biodegradacji8) [Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji9) 

SUMA 

 

II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 

2016 

22 

http://www.up.wroc.pl/


proGEO sp. z o.o. 

d) Informacja o odpadach odebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i 
nieulegających biodegradacji) 

Kod magazynowanych odpadów komunalnych7) Rodzaj magazynowanych odpadów komunalnych7) Masa magazynowanych odpadów 
komunalnych8) [Mg] 

SUMA 

e) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i 
nieulegających biodegradacji) 

Nazwa i adres 
instalacji6), do której 
zostały przekazane 
odpady komunalne 

Kod magazynowa-
nych odpadów 
komunalnych7) 

Rodzaj magazynowanych odpadów 
komunalnych7) 

Masa 
magazynowanych 

odpadów 
komunalnych8) 

[Mg] 

Sposób zagospoda-
rowania magazyno-
wanych odpadów 

komunalnych9) 

Rok sprawozdawczy, 
w którym odpady 

zostały wykazane jako 
odebrane 

SUMA 

 

II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 

Dodatkowa informacja zawarta w Dziale II dotyczy odpadów magazynowanych 

(ulegających i nieulegających biodegradacji) 
2016 
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Informacja zawarta w Dziale V. pkt g) 

 
V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I 
ODZYSKU INNYMI METODAMI11) ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH 
BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

g) Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania 

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r.8), 17) 
- OUB1995 [Mg] 

Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych  
i zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku 

międzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania8) - MOUBR
17) 

[Mg] 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania18)[%] 

2012 

2016 
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Informacje o PSZOK zawarta w Dziale III: 

III. INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy/związku 

międzygminnego 

Nazwa i adres punktu Kod zebranych 

odpadów 

komunalnych7) 

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych7) Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych8) [Mg] 

Nazwa i adres 

instalacji6), do której 

zostały przekazane 

odpady komunalne 

Sposób 

zagospodarowania 

zebranych 

odpadów9) 

SUMA 

a) Informacja o odpadach zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i 

nieulegających biodegradacji) 

Kod magazynowanych odpadów 

komunalnych7) 

Rodzaj magazynowanych odpadów komunalnych7) Masa magazynowanych odpadów 

komunalnych8) [Mg] 

SUMA 

b) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i 

nieulegających biodegradacji) 

Nazwa i adres 

instalacji6), do której 

zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod 

magazynowanych 

odpadów 

komunalnych7) 

Rodzaj magazynowanych 

odpadów komunalnych7) 

Masa magazynowa-nych 

odpadów komunalnych8) 

[Mg] 

Sposób zagospoda-rowania 

magazyno-wanych odpadów 

komunalnych9) 

Rok sprawozdawczy, 

w którym odpady 

zostały wykazane 

jako zebrane 

SUMA 
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Informacje o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z 

mechaniczno- biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do 

składowania, powstałych z odebranych i zebranych z terenu 

gminy/związku międzygminnego odpadów komunalnych  zawarta w 

Dziale IV: 

IV. INFORMACJA O MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA, PRZEZNACZONYCH 

DO SKŁADOWANIA, POWSTAŁYCH Z ODEBRANYCH I ZEBRANYCH Z TERENU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Nazwa i adres instalacji, w której zostały 

wytworzone odpady  

o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania z 

odebranych  

i zebranych z terenu gminy/związku 

międzygminnego odpadów komunalnych 

Masa odpadów o kodzie 19 

12 12 przeznaczonych do 

składowania powstałych po 

sortowaniu odpadów 

selektywnie odebranych 

i zebranych8) [Mg] 

Masa odpadów o kodzie 19 12 

12 przeznaczonych 

do składowania powstałych po 

sortowaniu albo mechaniczno-

biologicznym przetwarzaniu 

zmieszanych odpadów 

komunalnych8) [Mg] 

Nazwa i adres składowiska, na które 

przekazano odpady o kodzie 19 12 

12 przeznaczone do składowania 

wytworzone z odebranych 

i zebranych z terenu gminy/związku 

międzygminnego odpadów 

komunalnych 

SUMA 

2016 
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proGEO sp. z o.o. 

Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania zawarta w Dziale V 

V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI11) 

ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12) przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 

z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym  

Kod odpadów przygotowanych do ponownego 

użycia i poddanych recyklingowi7) 

Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego użycia i 

poddanych recyklingowi7) 

Masa odpadów 

przygotowanych do 

ponownego użycia i 

poddanych recyklingowi8) 

[Mg] 

2016 

28 
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proGEO sp. z o.o. 

Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania zawarta w Dziale V 

V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI11) ORAZ 

OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12) przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z 

odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych 

Kod odpadów magazynowanych 

w poprzednich okresach 

sprawozdawczych i w bieżącym okresie 

sprawozdawczym, przygotowanych 

do ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi7) 

Rodzaj odpadów magazynowanych 

w poprzednich okresach sprawozdawczych  

i w bieżącym okresie sprawozdawczym, 

przygotowanych do ponownego użycia i 

poddanych recyklingowi7) 

Masa odpadów 

magazynowanych 

w poprzednich okresach 

sprawozdawczych i   

w bieżącym okresie 

sprawozdawczym, 

przygotowanych do ponownego 

użycia i poddanych 

recyklingowi8) [Mg] 

Rok sprawozdawczy,  

w którym odpady zostały 

wykazane jako odebrane 

lub zebrane 

2016 

29 
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proGEO sp. z o.o. 

Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania zawarta w Dziale V 

V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI11) 

ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

c) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych  

i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi8) [Mg] 

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości8), 13) [Mg] 

Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych  

i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych14) [%] 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia15)  papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] 

2016 
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proGEO sp. z o.o. 

2012 
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proGEO sp. z o.o. 

Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania zawarta w Dziale V 

V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI11) ORAZ 

OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi16) przygotowanych do ponownego użycia, 

poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym okresie 

sprawozdawczym 

Kod odpadów przygotowanych do ponownego 

użycia, poddanych recyklingowi  i innym procesom 

odzysku7) 

Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego użycia, 

poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku7) 

Masa odpadów przygotowanych 

do ponownego użycia, poddanych 

recyklingowi  

i innym procesom odzysku8) [Mg] 

2016 
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proGEO sp. z o.o. 

Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania zawarta w Dziale V 

V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI11) 

ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

e) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi16), przygotowanych do ponownego użycia, 

poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych 

Kod odpadów magazynowanych w 

poprzednich okresach sprawozdawczych 

i  

w bieżącym okresie sprawozdawczym, 

przygotowanych do ponownego użycia, 

poddanych recyklingowi i innym 

procesom odzysku7) 

Rodzaj odpadów magazynowanych  

w poprzednich okresach sprawozdawczych i   

w bieżącym okresie sprawozdawczym, 

przygotowanych do ponownego użycia, 

poddanych recyklingowi i  innym procesom 

odzysku7) 

Masa odpadów 

magazynowanych w 

poprzednich okresach 

sprawozdawczych i  

w bieżącym okresie 

sprawozdawczym, 

przygotowanych do 

ponownego użycia, 

poddanych recyklingowi i 

innym procesom odzysku 

[Mg]8) 

Rok sprawozdawczy,  

w którym odpady 

zostały wykazane jako 

odebrane lub zebrane 

2016 

33 
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proGEO sp. z o.o. 

Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania zawarta w Dziale V 

V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI11) ORAZ 

OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

f) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych 

do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku8) [Mg] 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych i zebranych  

w danym okresie sprawozdawczym8), 16) [Mg] 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami15) innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] 

2016 
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proGEO sp. z o.o. 

Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania zawarta w Dziale V 

V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI 

METODAMI11) ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH 

DO SKŁADOWANIA 

g) Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania 

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r.8), 17) - OUB1995 

[Mg] 

Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych  

i zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku międzygminnego 

w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania8) - MOUBR
17) [Mg] 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania18)[%] 

2016 
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proGEO sp. z o.o. 

 

VI. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE ODPADY 

KOMUNALNE19) 

 

VII. UWAGI 

2012 

2016 
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proGEO sp. z o.o. 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

SPRAWOZDANIE PODMIOTU PROWADZĄCEGO 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA 

ZBIORNIKÓW  BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

ZA ….. KWARTAŁ …… ROK 

 

ADRESAT1) 

2012 

2016 
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proGEO sp. z o.o. 

 

VIII. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE 

Imię Nazwisko 

Numer telefonu służbowego Numer faksu służbowego E-mail służbowy 

Data sporządzenia 

sprawozdania 

Podpis i pieczątka wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub 

przewodniczącego związku międzygminnego 

2012 

2016 

38 

http://www.up.wroc.pl/


DZIĘKUJĘ  

ZA UWAGĘ 

 

Paweł Szyszkowski 

strobilus.wroclaw@gmail.com 

 

Sławomir Chybiński 

s.chybinski@progeo.wroc.pl 
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