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W wierszu 01 nale¿y podaæ ³¹czn¹ iloœæ odpadów komunal-
nych (w tonach) zebranych podczas selektywnej zbiórki zorgani-
zowanej przez gminê lub firmy dzia³aj¹ce na jej terenie (suma
wierszy 02-10). Odpady komunalne - n/w wykaz oraz odpady
opakowaniowe (15 01) pochodz¹ce ze strumienia komunalnego.

W wierszu 07 nale¿y wykazaæ pozosta³e niebezpieczne
odpady zebrane selektywnie (poza wymienionymi w wierszu 09)
oznaczone w wykazie odpadów "*" oraz wszystkie leki zbierane w
aptekach, które ze wzglêdu na ich przeterminowanie traktowane
s¹ jako niebezpieczne - przekazywane do unieszkodliwienia.

W wierszu 08 nale¿y wykazaæ odpady o du¿ych gabarytach
(np. stare meble, materace, tzw. bia³y monta¿), które ze wzglêdu
na ich rozmiary s¹ wywo¿one osobnym œrodkiem transportu.

W wierszu 09 nale¿y podaæ dane o odpadach takich jak zu¿yty
sprzêt gospodarstwa domowego (np. lodówki, pralki, zmywarki)
oraz sprzêt elektryczny i elektroniczny (np. odbiorniki RTV, kom-
putery).

W wierszu 10 nale¿y podaæ iloœæ zebranych selektywnie
odpadów ulegaj¹cych biodegradacji (20 01 08; 20 02 01; 20 03
02) przeznaczonych do produkcji kompostu.

W wierszach 11 - 14 nale¿y podaæ dane o "dzikich wysypi-
skach", tj. miejscach znajduj¹cych siê na terenie gminy, na któ-
rych porzucane s¹ odpady komunalne.

W wierszu 15 nale¿y wykazaæ budynki mieszkalne objête
obs³ug¹ w zakresie wywozu odpadów komunalnych tj. budynki,
których zarz¹dy b¹dŸ w³aœciciele podpisali umowy z wyspecjali-
zowanymi podmiotami gospodarczymi posiadaj¹cymi stosowne
pozwolenie na zbieranie odpadów.

W wierszu 16 nale¿y podaæ iloœæ wszystkich zbiorników bez-
odp³ywowych (tzw. szamb), czyli instalacji i urz¹dzeñ przezna-
czonych do gromadzenia nieczystoœci ciek³ych w miejscu ich
powstawania.

W wierszu 17 nale¿y wykazaæ liczbê oczyszczalni przydomo-
wych, w których oczyszczane s¹ nieczystoœci ciek³e (bytowe).

W wierszu 18 nale¿y podaæ iloœæ stacji zlewnych (instalacji i
urz¹dzeñ) zlokalizowanej przy kolektorach sieci kanalizacyjnej
lub przy oczyszczalni œcieków, s³u¿¹cych do przyjmowania nie-
czystoœci ciek³ych dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi z miej-
sca ich gromadzenia.

20 Odpady komunalne ³¹cznie z frakcjami gromadzo-
nymi 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 tok-
syczne 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 bate-
rie

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 niebez-
pieczne 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 selek-
tywny

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 po-
wstawania odpadów. Oznaczenie grupy odpadów ³¹cznie z dwiema na-
stêpnymi 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 kine-
skopowych i inne szk³o aktywne itp.

* Odpady niebezpieczne.

WYKAZ ODPADÓW KOMUNALNYCH
wg za³. do rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska

z dnia 27 wrzeœnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206)

Odpady komunalne - odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych lub u innych wytwórców odpadów (z wyj¹tkiem niebez-
piecznych), które ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów pochodz¹cych z gospodarstw domowych.

Gospodarstwo domowe - zespó³ osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkaj¹cych razem i wspólnie utrzymuj¹cych siê.

OBJAŒNIENIA
do za³¹cznika do formularza SG-01 czêœæ 3B

Uwaga: W e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
Przyk³ad wype³niania e-maila:
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