
G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON M-09

Sprawozdanie o wywozie
i unieszkodliwianiu odpadów

za 200... r.
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Przekazaæ/wys³aæ w terminie
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Dzia³ 1. Odpady komunalne zebrane w ci¹gu roku

a) 1 dam3 = 1 tys. m3. b) Z dwoma znakami po przecinku.

Adres e-mail jednostki

Uwaga!

1. Jednostka prowadz¹ca dzia³alnoœæ na terenie ró¿nych województw sporz¹dza odrêbne sprawozdanie M-09 dla ka¿dego województwa. Komplet sprawozdañ nale¿y przes³aæ do
w³aœciwego terytorialnie urzêdu statystycznego wed³ug siedziby jednostki sprawozdawczej.

2. W sprawozdaniu nale¿y podaæ dane oddzielnie dla miasta i dla obszaru wiejskiego.



Wyszczegó³nienie
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Dzia³ 2. Odpady komunalne zebrane selektywniea) w ci¹gu roku
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Dzia³ 3. Sk³adowiska odpadów

a) Z jednym znakiem po przecinku.

a) Na terenie województwa, którego dotyczy sprawozdanie. b) Z jednym znakiem po przecinku.
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Dzia³ 4. Odgazowywanie sk³adowisk odpadów

a) Z jednym znakiem po przecinku.
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Dzia³ 5. Odpady komunalne unieszkodliwione

a) Z dwoma znakami po przecinku.



Nazwa gminy
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Dzia³ 6. Nieczystoœci ciek³e wywiezione do oczyszczalni œcieków w ci¹gu roku

a) Z dwoma znakami po przecinku.

..................................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

.......................................................................
(miejscowoœæ, data)

..................................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Adres e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie



1. Do sk³adania sprawozdañ M-09 zobowi¹zane s¹ jednostki zbieraj¹ce w ci¹gu roku odpady
komunalne. Odpady komunalne - odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e nie
zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców, które ze wzglêdu na
swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów z gospodarstw domowych.

2. Zakres i rodzaj odpadów okreœla rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 27 wrzeœnia
2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206). Sprawozdanie M-09 obejmuje grupê
odpadów z kodem 20. Na formularzu M-09 nie nale¿y wykazywaæ odpadów z grup od 01 do 19

tego katalogu (dane o tych odpadach s¹ objête odrêbnym sprawozdaniem o symbolu OS-6).

3. Imienny wykaz rodzajów odpadów, które nale¿y wykazywaæ na sprawozdaniu M-09 oraz ich
kody zawiera Za³¹cznik do niniejszego formularza.

Uwaga!

Jednostka sprawozdawcza powinna podawaæ tylko dane dotycz¹ce iloœci odpadów zebra-

nych w³asnym œrodkiem transportu.

Administruj¹cy nie powinni wykazywaæ odpadów przyjêtych od innych jednostek na sk³adowi-
sko, gdy¿ bêd¹ one ujête w sprawozdaniu jednostki zajmuj¹cej siê ich zbieraniem.

Dzia³ 1. Odpady komunalne zebrane w ci¹gu roku

W rubr. 1 i 2 nale¿y wykazaæ iloœæ odpadów zebranych ogó³em w ci¹gu roku powstaj¹cych w
gospodarstwach domowych, w obiektach u¿ytecznoœci publicznej i obs³ugi ludnoœci (z wyj¹tkiem
odpadów niebezpiecznych pochodz¹cych z zak³adów opieki zdrowotnej i weterynaryjnej).

W rubr. 2 nale¿y podaæ iloœæ odpadów sta³ych w jednostkach wagowych (tonach) odpowia-
daj¹c¹ iloœci w dam3 w rubr.1; jeœli odpady nie s¹ wa¿one wype³niæ tylko rubr. 1.

W rubr. 3 (4) nale¿y podaæ iloœæ odpadów zebranych z handlu, ma³ego biznesu, biur i instytucji
(np. szkó³), których sk³ad i w³aœciwoœci s¹ podobne do odpadów komunalnych powstaj¹cych w
zabudowie mieszkalnej.

W rubr. 5 (6) nale¿y wykazaæ iloœæ odpadów powstaj¹cych w wyniku dzia³añ s³u¿b komunal-
nych, np. z oczyszczania ulic (w tym tak¿e zawartoœæ koszy ulicznych), targowisk i terenów zieleni
miejskiej.

Do grupy tej nie nale¿y zaliczaæ odpadów: budowlanych i z rozbiórek, oczyszczalni œcieków,
odpadów powstaj¹cych w zak³adach odzysku (sortowiach) i unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych.

Dzia³ 2. Odpady komunalne zebrane selektywnie w ci¹gu roku.

W dziale 2 nale¿y wykazaæ odpady komunalne zebrane selektywnie w podziale na rodzaj i
Ÿród³o ich pochodzenia.

Uwaga!

Odpadów wyselekcjonowanych razem rubr. 1 (suma kolumn 2 - 9) nie nale¿y wykazywaæ jako
czêœci sk³adowej dzia³u 1.

W rubr. 7 nale¿y wykazaæ jedynie odpady niebezpieczne pochodz¹ce z gospodarstw domo-
wych (farby, kleje, rozpuszczalniki, lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawieraj¹ce rtêæ, odczyn-
niki fotograficzne oraz pestycydy, herbicydy i insektycydy) oraz baterie, akumulatory znalezione w
pojemnikach na odpady komunalne.

Dzia³ 3. Sk³adowiska odpadów

W dziale 3 nale¿y podaæ dane dotycz¹ce sk³adowisk kontrolowanych , w rubr. 1 – 5 czynnych, a
w rubr. 6 – 8 o zakoñczonej eksploatacji.

Powierzchnia sk³adowiska zrekultywowana (rubr. 5 i 8) – powierzchnia, która w danym roku
zosta³a poddana procesowi rekultywacji (przywrócenie wartoœci u¿ytkowych œrodowisku przyrodni-
czemu zdegradowanemu przez gospodarcz¹ i bytow¹ dzia³alnoœæ cz³owieka).

Dzia³ 4. Odgazowywanie sk³adowisk odpadów

W dziale 4 nale¿y podaæ dane dotycz¹ce sk³adowisk odpadów wyposa¿onych w instalacjê
odgazowywania.

Instalacja do odgazowywania - urz¹dzenie do ujmowania gazu wysypiskowego w celu jego
unieszkodliwienia poprzez przetworzenie na energiê ciepln¹ lub elektryczn¹.

Dzia³ 5. Odpady komunalne unieszkodliwione

Unieszkodliwianie odpadów - poddawanie odpadów procesom przekszta³ceñ biologicznych,
fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagro¿enia dla
¿ycia i zdrowia ludzi lub dla œrodowiska.

Uwaga!

W rubr. 1 (2) – nale¿y wykazaæ iloœæ odpadów dostarczonych do spalarni lub kompostowni
odpadów w celu termicznego lub mechaniczno-biologicznego przetworzenia.

Dzia³ 6. Nieczystoœci ciek³e wywiezione do oczyszczalni œcieków w ci¹gu roku

W dziale tym nale¿y osobno podaæ nieczystoœci ciek³e komunalne (z tzw. szamb) pochodz¹ce z
gospodarstw domowych i budynków: u¿ytecznoœci publicznej oraz jednostek prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Uwaga!

Do nieczystoœci ciek³ych nie zalicza siê œcieków odprowadzanych sieci¹ kanalizacyjn¹.

OBJAŒNIENIA

do formularza M-09



20 Odpady komunalne ³¹cznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie
(z wy³¹czeniem 15 01)

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szk³o

20 01 08 Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji

20 01 10 Odzie¿

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Œrodki ochrony roœlin I i II klasy toksycznoœci (bardzo toksyczne i toksyczne, np.:
herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj¹ce rtêæ

20 01 23* Urz¹dzenia zawieraj¹ce freony

20 01 25 Oleje i t³uszcze jadalne

20 01 26* Oleje i t³uszcze inne ni¿ wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ¿ywice zawieraj¹ce substancje
niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ¿ywice inne ni¿ wymienione
w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawieraj¹ce substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne ni¿ wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne ni¿ wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory ³¹cznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w
16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory
zawieraj¹ce te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne ni¿ wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zu¿yte urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne inne ni¿ wymienione w 20 01 21
i 20 01 23 zawieraj¹ce niebezpieczne sk³adniki a)

20 01 36 Zu¿yte urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne inne ni¿ wymienione w 20 01 21,
20 01 23 oraz 20 01 35

20 01 37* Drewno zawieraj¹ce substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne ni¿ wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Œrodki ochrony roœlin inne ni¿ wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 01 Odpady ulegaj¹ce biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegaj¹ce biodegradacji

20 03 Inne odpady komunalne

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodp³ywowych s³u¿¹cych do gromadzenia nieczystoœci

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

_____
Dwie pierwsze cyfry oznaczaj¹ grupê odpadów wskazuj¹c¹ Ÿród³o powstawania odpadów. Oznaczenie
grupy odpadów ³¹cznie z dwiema nastêpnymi cyframi identyfikuje podgrupê odpadów, a kod sk³adaj¹cy siê z
szeœciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów.
a) Do niebezpiecznych sk³adników z elektrycznych i elektronicznych urz¹dzeñ mo¿na zaliczyæ akumulatory i
baterie wymienione w 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne, prze³¹czniki rtêciowe, szk³o z lamp
kineskopowych i inne szk³o aktywne itp.
* Odpady niebezpieczne.

Za³¹cznik do formularza M-09

WYKAZ RODZAJÓW ODPADÓW OBJÊTYCH SPRAWOZDANIEM NA FORMULARZU M-09

wg Za³. do rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska
z dnia 27 wrzeœnia 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz.1206)


