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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 przepisami wydanymi na podstawie art. 4 

ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane 

podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający sprawozdanie posiada 

informację o przekazaniu ich do recyklingu, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych innym procesom odzysku 

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] 

16 
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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] 

7 7 

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. 

Poz. 1923) 

8 

8) Z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz innych niż 

niebezpieczne. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg, należy podać masę  

w zaokrągleniu do 1 kg 
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proGEO sp. z o.o. Źródło danych 

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) 

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

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

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 4 

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


proGEO sp. z o.o. Źródło danych 

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) 

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

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

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 

Dotyczy odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących 
odpadami komunalnymi 
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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] 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 02 01 Drewno 

17 02 01 Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 Aluminium 
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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] 

17 04 03 Ołów 

17 04 04 Cynk 

17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 06 Cyna 

17 04 07 Mieszaniny metali 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

ex 20 03 99  inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 
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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 
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proGEO sp. z o.o. Źródło danych 

II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU 

GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 

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 

magazynowa-nych 

odpadów 

komunalnych8) 

[Mg] 

 

Sposób zagospoda-

rowania 

magazyno-wanych 

odpadów 

komunalnych9) 

 

Rok sprawo-

zdawczy, 

w którym odpady 

zostały wykazane 

jako odebrane 

SUMA 

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

ODPADÓW KOMUNALNYCH 

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 magazynowa-

nych odpadów 

komunalnych7) 

Rodzaj 

magazynowanych 

odpadów 

komunalnych7) 

Masa magazynowa-

nych odpadów 

komunalnych8) [Mg] 

Sposób zagospoda-

rowania magazyno-

wanych odpadów 

komunalnych9) 

Rok sprawozda-

wczy, w którym 

odpady zostały 

wykazane jako 

zebrane 

SUMA 
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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 [%] 

Suma masy odpadów z: 

Dz. V.d) + V.e) (Mr br) 
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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 [%] 

Suma masy odpadów 

z: Dz. II.a) + II.d) +  

Dz. III + III.a)  (Mw br) 

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 przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach.  

Należy również uwzględnić odpady o tych kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na 

zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający sprawozdanie posiada informację o przekazaniu 
ich do recyklingu, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych innym procesom odzysku 

16 
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proGEO sp. z o.o. 

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 [%] 

Mr br 

Mw br 
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Tabela 1. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami: inne niż niebezpieczne odpady 

budowlane i rozbiórkowe [%] 

 

 

   

 
 

 

 

Rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami (Dz.U. 2016 poz. 2167) 
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