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oddzielnie dla pozosta³ej czêœci gminy

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badañ statystycznych
statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 221, poz. 1436, z póŸn. zm.).

(e-mail sekretariatu urzêdu – WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI)

Utrzymanie porz¹dku i czystoœci w gminie

Wyszczególnienie Lp. Ogó³em
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Odpady komunalne
zebrane selektywnie
w ci¹gu roku

razem
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niebezpieczne 07
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zbiorniki bezodp³ywowe 16
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stacje zlewne 18

a) Z jednym znakiem po przecinku.

..................................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)



Odpady komunalne s¹ to 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.

Sposób klasyfikacji odpadów oraz katalog odpadów wraz z list¹
odpadów niebezpiecznych okreœla rozporz¹dzenie Ministra Œrodowi-
ska z dnia 27 wrzeœnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Dane o odpadach przekazywane w za³¹czniku do formularza
SG-01 cz. 3 B obejmuj¹ grupê odpadów z kodem 20 oraz odpady
z kodem 15 01, je¿eli pochodz¹ z sektora komunalnego.

Utrzymanie czystoœci i porz¹dku w gminie

W wierszu 01 nale¿y podaæ ³¹czn¹ iloœæ odpadów komunalnych
zebranych podczas selektywnej zbiórki zorganizowanej przez gminê
lub firmy zbieraj¹ce odpady dzia³aj¹ce na jej terenie.

W wierszu 07 nale¿y wykazaæ iloœæ odpadów niebezpiecznych
zebranych selektywnie (poza odpadami wymienionymi w wierszu 9)
oznakowanych w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci
gwiazdki „*” przy kodzie rodzaju odpadów oraz iloœæ wszystkich prze-
terminowanych leków zebranych w aptekach.

W wierszu 08 nale¿y wykazaæ iloœæ zebranych odpadów wielkogaba-
rytowych (np. meble, materace, bia³y monta¿), które ze wzglêdu na
swoje rozmiary wywo¿one s¹ osobnym œrodkiem transportu.

W wierszu 09 nale¿y wykazaæ iloœæ zebranych zu¿ytych urz¹dzeñ
elektrycznych i elektronicznych (odpady o kodach 20 01 23*,
20 01 35*, 20 01 36).

W wierszu 10 nale¿y podaæ iloœæ zebranych selektywnie odpadów
ulegaj¹cych biodegradacji (odpady o kodach 20 01 08, 20 02 01,
20 03 02).

W wierszach od 11 do 14 nale¿y podaæ dane o znajduj¹cych siê na
terenie gminy dzikich wysypiskach, tj. miejscach nieprzeznaczonych
do sk³adowania odpadów, na których porzucane s¹ odpady komu-
nalne.

W wierszu 15 nale¿y wykazaæ liczbê budynków mieszkalnych objê-
tych obs³ug¹ w zakresie wywozu odpadów komunalnych, tj. budyn-
ków, których zarz¹dy lub w³aœciciele podpisali umowy z podmiotami
posiadaj¹cymi stosowne pozwolenie na zbieranie odpadów.

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

W wierszu 17 nale¿y wykazaæ liczbê oczyszczalni przydomowych,
w których oczyszczane s¹ nieczystoœci ciek³e.

W wierszu 18 nale¿y podaæ liczbê stacji zlewnych, czyli instalacji
i urz¹dzeñ zlokalizowanych przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub
przy oczyszczalniach œcieków s³u¿¹cych do przyjmowania nieczysto-
œci ciek³ych dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsca 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
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 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 za³¹cznika do rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska

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

Objaœnienia
do za³¹cznika do formularza SG-01 czêœæ 3B

Uwaga! W e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbnej kratce.
Przyk³ad wype³niania e-maila:
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