
To view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade 
to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 
 
For further support, go to www.adobe.com/support/products/acrreader.html


Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art.30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88,  poz.  439,  z późn.  zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U.  nr 221,  poz. 1436, z późń. zm.).
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy
 
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie 
 
Uwaga!
1. Jednostka prowadząca działalność na terenie różnych województw sporządza odrębne sprawozdanie M-09 dla każdego województwa.2. W sprawozdaniu należy podać dane oddzielnie dla miasta i dla obszaru wiejskiego.
 
Pytania filtrujące : 
    
Czy w 2009 roku prowadzili Państwo działalność w zakresie: 
 
1.
zbierania odpadów komunalnych?(Jeśli odpowiedź TAK - należy wypełnić dział 1 lub 2.) 
 
2.
zarządzania/administrowania składowiskiem na którym deponowane były odpady komunalne?(Jeśli odpowiedź TAK - należy wypełnić działy 3, 4 oraz rubrykę 4 działu 5.) 
 
3.
unieszkodliwiania odpadów komunalnych metodą termiczną lub biologiczną?(Jeśli odpowiedź TAK - należy wypełnić rubryki 1 lub 2 działu 5.) 
 
4.
wysegregowywania odpadów surowcowych ze zmieszanych odpadów komunalnych?(Jeśli odpowiedź TAK - należy wypełnić rubrykę 3 działu 5.) 
 
Województwo dla którego sporządzone jest sprawozdanie 
 
Proszę wybrać województwo: 
 
I n f o r m a c j a
 
UWAGA: Informacje dodatkowe
 Prosimy o rejestrowanie czasu jaki zajmuje Państwu przygotowanie danych  do sprawozdania oraz czas wypełnienia sprawozdania.  
 Informacje te będą potrzebne do udzielenia odpowiedzi na dwa pytania znajdujące się na ostatniej stronie formularza.
 
 
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
www.stat.gov.pl
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 
Numer identyfikacyjny - REGON
M-09
Sprawozdanie o wywozie 
 i unieszkodliwianiu odpadów
 komunalnych
za 2009 rok
Nr Sprawozdania
Portal sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl
 Urząd Statystyczny 
20-068 Lublin
ul. St. Leszczyńskiego 48 
Przekazać w terminie
do dnia 20 lutego 2010r.
Dział 1. Odpady komunalne zebrane w ciągu roku
Zebrane z
Lp.
 Nazwa gminy
 
 Odpady ogółem
(bez wyselekcjono-
wanych)  
 
dam3 a),b) 
 
tony b)
  handlu, małego
biznesu, biur
i instytucji
 
dam3 a),b)
 
tonyb)
 usług komunalnych  
 
dam3 a),b)
 
tonyb)
   gospodarstw
domowych
 
dam3 a),b)
 
tonyb)
Liczba
budynków
mieszkalnych
objętych
zbieraniem
odpadów
z gospodarstw
domowych
(w szt.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
Ogółem
a) 1 dam 3 = 1 tys. m3. b ) Z dwoma znakami po przecinku.       
Dział 2. Odpady komunalne zebrane selektywnie  i wysegregowane z frakcji suchej w ciągu roku
Odpady zebrane selektywnie i wysegregowane z frakcji suchej
Lp.
Wyszczególnienie
razem
 
papier i
tektura 
szkło
 
tworzywa
sztuczne
metale
 
tekstylia
 
niebez-
pieczne
o kodach:
20 01 23*
20 01 35*
20 01 36
wielkogaba-
rytowe
biodegra-
dowalne
tonya)
0
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
1
Ogółem
2
Handel, mały biznes, biura i instytucje
3
 
Usługi komunalne
4
Gospodarstwa domowe
a) Z jednym znakiem po przecinku.
Dział 3. Składowiska odpadów
Składowiska              
czynne        
o zakończonej eksploatacji
Lp.
Nazwa gminy
liczba  
                  powierzchnia (w ha)a)    
powierzchnia (w ha)a)  
ogółem
w tym posia-
 dających
 wagę
ogółem
 
w tym składowisk 
zamkniętych w ciągu roku 
liczba
ogółem
w tym zrekul-
stan w dniu 31 XII    
razem
w tym zrekul-
tywowana
stan w dniu 31 XII  
tywowana
w ciągu roku
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ogółem
a) Z jednym znakiem po przecinku.
Dział 4. Odgazowywanie składowisk odpadów
Lp.
Nazwa gminy
Liczba składowisk
w tym z gazem
unieszkodliwianym przez spalanie
bez odzysku energii
z odzyskiem energii
z instalacją
odgazowy-
wania
uchodzącym
bezpośrednio
do atmosfery
 
 
w palnikach
indywidualnych
 
 
w pochodni
zbiorczej
 
 
cieplnej
Ilość wyprodu-
kowanej ener-
gii cieplnej w
ciągu roku 
(MJ)a)
elektrycz-
nej 
ilość wypro-
dukowanej
energii elektrycznej
w ciągu roku
(kWh)a)
  0
 
1
2
3
4
5
6
7
8
 
Ogółem
 
a ) Z jednym znakiem po przecinku.
       
Dział 5. Odpady komunalne unieszkodliwione 
Odpady unieszkodliwione
Odpady
Lp.
Nazwa powiatu
termicznie
biologicznie
wysegregowane ze
zmieszanych
zdeponowane
na składowisku
w  tonacha)  w ciągu roku
0
1
2
3
4
 
Ogółem
a ) Z dwoma znakami po przecinku.       
Informacje dodatkowe
Mając na uwadze podnoszenie jakości badań statystycznych pod kątem poprawy ich efektywności, zmniejszenia kosztów oraz redukcji obciążenia prosimy o wypełnienie dwóch pytań na końcu formularza, które pozwolą nam na uzyskanie informacji o rzeczywistym obciążeniu związanym z przygotowaniem danych dla potrzeb formularza i jego wypełnieniu. Uzyskana informacja będzie podstawą do prowadzenia dalszych prac związanych z uproszczeniem i ograniczeniem obowiązków sprawozdawczych.            
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego sprawozdania
 
 1
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie sprawozdania
 
2
Objaśnienia do formularza M-09
 
Do składania sprawozdań na formularzu M-09 zobowiązane są jednostki zbierające, segregujące i unieszkodliwiające w ciągu roku odpady komunalne.
 
Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych lub u innych wytwórców odpadów (z wyjątkiem niebezpiecznych), które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
 
Sposób klasyfikacji odpadów oraz katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
 
Dane o odpadach przekazywane na formularzu M-09 obejmują grupę odpadów z kodem 20 oraz odpady z kodem 15 01, jeżeli pochodzą z sektora komunalnego. Nie należy podawać danych o odpadach z grup od 01 do 19 katalogu odpadów, np. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, odpadów z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, odpadów z oczyszczalni ścieków. Wykazuje się je na odrębnym formularzu sprawozdawczym GUS o symbolu OS_6.
 
Dział 1. Odpady komunalne zebrane w ciągu roku  - wypełniają jednostki zbierające odpady komunalne.
W rubryce 1 (2) należy wykazać ilość zebranych w ciągu roku odpadów (bez zebranych selektywnie i wysegregowanych ze zmieszanych) z gospodarstw domowych oraz odpadów, które ze względu na swój skład lub charakter są podobne do odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, zebranych z jednostek handlu, małego biznesu, biur i instytucji oraz usług komunalnych (z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, takich jak odpady pochodzące z zakładów opieki zdrowotnej i weterynaryjnej).
W rubrykach 2, 4, 6, 8 należy podać ilości zebranych odpadów stałych w jednostkach wagowych (tonach) odpowiadające ilościom w jednostkach objętościowych (dam3) wykazanym w rubrykach 1, 3, 5, 7. Jeżeli odpady nie są ważone, należy wypełnić tylko rubryki 1, 3, 5, 7.
W rubryce 3 (4) należy podać ilość odpadów, których charakter lub skład jest podobny do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, zebranych z jednostek handlu, małego biznesu, biur i instytucji (np. szkół).
W rubryce 5 (6) należy wykazać ilość zebranych odpadów powstałych w wyniku działań służb komunalnych, takich jak oczyszczanie ulic, placów, cmentarzy i terenów zieleni miejskiej (np. zmiotki uliczne, zawartość urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych).
 
Dział 2. Odpady komunalne zebrane selektywnie i wysegregowane z frakcji suchej w ciągu roku  - wypełniają jednostki zbierające odpady komunalne selektywnie i segregujące odpady komunalne.
W dziale 2 należy wykazać ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie łącznie z odpadami wysegregowanymi z frakcji suchej w podziale na rodzaj i źródło pochodzenia. Nie należy ich wykazywać jako części składowej działu 1.
W rubryce 7 należy wykazać ilość odpadów niebezpiecznych zebranych selektywnie (poza odpadami wymienionymi w rubryce 8) oznakowanych w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” przy kodzie rodzaju odpadów oraz wszystkich przeterminowanych leków zebranych w aptekach.
W rubryce 8 należy wykazać ilość zebranych zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (odpady o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36).
W rubryce 9 należy wykazać ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych (np. meble, materace, biały montaż), które ze względu na swoje rozmiary wywożone są osobnym środkiem transportu.
W rubryce 10 należy podać ilość zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji (odpady o kodach 20 01 08, 20 02 01, 20 03 02).
 
Dział 3. Składowiska odpadów  - wypełniają jednostki zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
W dziale 3 należy podać dane dotyczące składowisk, na których unieszkodliwiane są odpady komunalne, czynnych (rubryki od 1 do 5) i o zakończonej eksploatacji (rubryki od 6 do 8).
W rubryce 5 (8) należy wykazać powierzchnie składowiska zrekultywowaną, czyli taką, która w danym roku została poddana procesowi rekultywacji, tzn. przywrócenia wartości użytkowych środowisku przyrodniczemu zdegradowanemu przez gospodarczą i bytową działalność człowieka.
 
Dział 4. Odgazowywanie składowisk odpadów  - wypełniają jednostki zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
W dziale 4 należy podać dane dotyczące składowisk odpadów, na których unieszkodliwiane są odpady komunalne, wyposażonych w instalacje odgazowywania, czyli systemy do ujmowania gazu składowiskowego.
 
Dział 5. Odpady komunalne unieszkodliwione  - wypełniają jednostki zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
W dziale 5 należy podać dane dotyczące ilości odpadów poddanych procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.
W rubrykach 1 i 2 należy wykazać ilość odpadów dostarczonych do spalarni lub kompostowni w celu ich przetworzenia termicznego lub biologicznego.
W rubryce 3 należy wykazać ilość odpadów przeznaczonych do dalszego wykorzystania, wysegregowanych z odpadów zmieszanych.
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