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Sprawozdanie o wywozie
Urząd Statystyczny
i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych 20-068 Lublin
ul. St. Leszczyńskiego 48
Przekazać w terminie
do dnia 20 lutego 2011 r.

za 2010 r.

Obowiązek 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 późn. zm.) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 (Dz. U. Nr 3, poz. 14, z późn. zm.).
(e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)

Uwaga!
1. Jednostka prowadząca działalność na terenie róŜnych województw sporządza odrębne sprawozdanie M-09 dla kaŜdego województwa. Komplet sprawozdań naleŜy przesłać do Urzędu
Statystycznego w Lublinie.
2. W sprawozdaniu naleŜy podać dane oddzielnie dla miasta i obszaru wiejskiego.
Dział 1. Odpady komunalne zebrane w ciągu roku
Zebrane z
Odpady ogółem
(bez wyselekcjonowanych)
Lp.

Nazwa gminy
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01 Ogółem
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a)

1 dam3 = 1 tys. m3. b) Z dwoma znakami po przecinku.
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Dział 2. Odpady komunalne zebrane selektywnie i wysegregowane z frakcji suchej w ciągu roku
Odpady zebrane selektywnie i wysegregowane z frakcji suchej
Lp.
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tonya)
0
01 Ogółem
02 Handel, mały biznes, biura i instytucje
03 Usługi komunalne
04 Gospodarstwa domowe
a)

Z jednym znakiem po przecinku.

Dział 3. Składowiska odpadów
Składowiska
czynne

Lp.

Nazwa gminy

ogółem

w tym
posiadających
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ogółem

stan w dniu 31 XII
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Z jednym znakiem po przecinku.
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Dział 4. Odgazowywanie składowisk odpadów
Liczba składowisk
w tym z gazem
unieszkodliwianym przez spalanie
bez odzysku energii
z odzyskiem energii
Lp.

Nazwa gminy

z instalacją
uchodzącym
odgazowywania bezpośrednio do
atmosfery
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Ogółem

Z jednym znakiem po przecinku.

Dział 5. Odpady komunalne unieszkodliwione
Odpady unieszkodliwione
Lp.

Nazwa powiatu
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3
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1

2

4

Ogółem

Z dwoma znakami po przecinku.
(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)

(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)

(miejscowość, data)

(pieczątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)

Objaśnienia
do formularza M-09
Uwaga: W e-mailu kaŜdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce.
Przykład wypełniania e-maila:
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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.
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W rubryce 7 naleŜy 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 naleŜy wykazać ilość zebranych zuŜytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (odpady
o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36).

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).

W rubryce 9 naleŜy wykazać ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych (np. meble, materace, biały
montaŜ), które ze względu na swoje rozmiary wywoŜone są osobnym środkiem transportu.

Dane o odpadach przekazywane na formularzu M-09 obejmują grupę odpadów z kodem 20 oraz odpady
z kodem 15 01, jeŜeli pochodzą z sektora komunalnego. Nie naleŜy podawać danych o odpadach z grup
od 01 do 19 katalogu odpadów, np. odpadów z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych,
odpadów z instalacji i urządzeń słuŜących zagospodarowaniu odpadów, odpadów z oczyszczalni ścieków.
Wykazuje się je na odrębnym formularzu sprawozdawczym GUS o symbolu OS-6.

W rubryce 10 naleŜy podać ilość zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji (odpady
o kodach 20 01 08, 20 02 01, 20 03 02).

Dział 1. Odpady komunalne zebrane w ciągu roku – wypełniają jednostki zbierające odpady
komunalne.
W rubryce 1 (2) naleŜy 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 naleŜy podać ilości zebranych odpadów stałych w jednostkach wagowych
(tonach) odpowiadające ilościom w jednostkach objętościowych (dam3) wykazanym w rubrykach 1, 3, 5,
7. JeŜeli odpady nie są waŜone, naleŜy wypełnić tylko rubryki 1, 3, 5, 7.
W rubryce 3 (4) naleŜy 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) naleŜy wykazać ilość zebranych odpadów powstałych w wyniku działań słuŜb
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 naleŜy wykazać ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie łącznie z odpadami
wysegregowanymi z frakcji suchej w podziale na rodzaj i źródło pochodzenia. Nie naleŜy ich wykazywać
jako części składowej działu 1.

Dział 3. Składowiska odpadów – wypełniają jednostki zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów
komunalnych.
W dziale 3 naleŜy 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) naleŜy wykazać powierzchnię składowiska zrekultywowaną, czyli taką, która w danym
roku została poddana procesowi rekultywacji, tzn. przywrócenia wartości uŜytkowych środowisku
przyrodniczemu zdegradowanemu przez gospodarczą i bytową działalność człowieka.
Dział 4. Odgazowywanie składowisk odpadów –
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

wypełniają

jednostki

zajmujące

się

W dziale 4 naleŜy podać dane dotyczące składowisk odpadów, na których unieszkodliwiane są odpady
komunalne, wyposaŜonych w instalacje odgazowywania, czyli systemy do ujmowania gazu
składowiskowego.
Dział 5. Odpady komunalne unieszkodliwione –
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

wypełniają

jednostki

zajmujące

się

W dziale 5 naleŜy podać dane dotyczące ilości odpadów poddanych procesom przekształceń
biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza
zagroŜenia dla Ŝycia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.
W rubrykach 1 i 2 naleŜy wykazać ilość odpadów dostarczonych do spalarni lub kompostowni w celu ich
przetworzenia termicznego lub biologicznego.
W rubryce 3 naleŜy wykazać ilość odpadów przeznaczonych do dalszego wykorzystania,
wysegregowanych z odpadów zmieszanych.

Załącznik do formularza M-09

Wykaz odpadów komunalnych
wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

0

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 35*

20 01

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie
(z wyłączeniem 15 01)

ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ wymienione w 20 01 21
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składnikia)

20 01 36

ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ wymienione w 20 01 21,
20 01 23 oraz 20 01 35

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

Drewno inne niŜ wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 01 41

Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niŜ 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 ulegające biodegradacji

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

OdzieŜ

20 01 11

Tekstylia

20 01 13*

Rozpuszczalniki

20 01 14*

Kwasy

20 01 15*

Alkalia

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

20 01 19*

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne,
np.: herbicydy, insektycydy)

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

20 03

Inne odpady komunalne

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niŜ wymienione w 20 01 25

20 03 02

Odpady z targowisk

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Ŝywice zawierające substancje
niebezpieczne

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych słuŜących do gromadzenia nieczystości

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Ŝywice inne niŜ wymienione
w 20 01 27

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 01 30

Detergenty inne niŜ wymienione w 20 01 29

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niŜ wymienione w 20 01 31

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory
zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niŜ wymienione w 20 01 33

Dwie pierwsze cyfry oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstawania odpadów. Oznaczenie grupy odpadów
łącznie z dwiema następnymi cyframi identyfikuje podgrupę odpadów, a kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje
rodzaj odpadów.
a)
Do niebezpiecznych składników z elektrycznych i elektronicznych urządzeń moŜna zaliczyć akumulatory i baterie
wymienione w 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp kineskopowych i inne szkło
aktywne itp.
* Odpady niebezpieczne.

