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Utrzymanie czystości i porządku w gminie 

Wyszczególnienie Lp. Ogółem 

0 1 

Odpady komunalne 
zebrane selektywnie 
w ciągu roku 

razem 

tonya) 

01  

papier i tektura 02  

szkło 03  

tworzywa sztuczne 04  

metale 05  

tekstylia 06  

niebezpieczne 07  

wielkogabarytowe 08  

o kodach: 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 09  

biodegradowalne 10  

Nielegalne wysypiska 

istniejące – stan w dniu 31 XII 
sztuki 11  

powierzchnia 
w m2 

12  

zlikwidowane sztuki 13  

odpady komunalne zebrane podczas likwidacji dzikich 
wysypisk 

tonya) 14  

Budynki mieszkalne objęte zbiórką odpadów komunalnych 

sztuki 

15  

Gromadzenie i wywóz nieczystości 
ciekłych – stan w dniu 31 XII 

zbiorniki bezodpływowe 16  

oczyszczalnie przydomowe 17  

stacje zlewne 18  

a) Z jednym znakiem po przecinku. 
 

                                      
(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI) 
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sporządzającej sprawozdanie) 
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Objaśnienia  
 do załącznika do formularza SG-01 Statystyka gminy Gospodarka mieszkaniowa i komunalna  

 
Uwaga! W e-mailu kaŜdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce. 
Przykład wypełniania e-maila: 
 
Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L              

 
Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,  
a takŜe odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące 
od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter 
lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych.  

Sposób klasyfikacji odpadów oraz katalog odpadów wraz z listą odpa-
dów 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 Załączniku do sprawozdania SG-01 
Statystyka gminy Gospodarka mieszkaniowa i komunalna obejmują 
grupę odpadów z kodem 20 oraz odpady z kodem 15 01, jeŜeli pocho-
dzą z sektora komunalnego. 

Utrzymanie czystości i porządku w gminie 

W wierszu 01 naleŜy podać łączną ilość odpadów komunalnych ze-
branych podczas selektywnej zbiórki zorganizowanej przez gminę lub 
firmy zbierające odpady działające na jej terenie. 

W wierszu 07 naleŜy wykazać ilość odpadów niebezpiecznych zebra-
nych selektywnie (poza odpadami wymienionymi w wierszu 9) ozna-
kowanych w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki 
„*” przy kodzie rodzaju odpadów oraz ilość wszystkich przetermino-

wanych leków zebranych w aptekach. 

W wierszu 08 naleŜy wykazać ilość zebranych odpadów wielkogaba-
rytowych (np. meble, materace, biały montaŜ), które ze względu na 
swoje rozmiary wywoŜone są osobnym środkiem transportu. 

W wierszu 09 naleŜy wykazać ilość zebranych zuŜytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych (odpady o kodach 20 01 23*, 
20 01 35*, 20 01 36). 

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

W wierszach od 11 do 14 naleŜy podać dane o wszystkich znajdują-
cych się na terenie gminy dzikich wysypiskach, tj. miejscach nieprze-
znaczonych do składowania odpadów, na których porzucane są odpady 
komunalne. 

W wierszu 15 naleŜy wykazać liczbę budynków mieszkalnych obję-
tych obsługą w zakresie wywozu odpadów komunalnych, 
tj. budynków, których zarządy lub właściciele podpisali umowy 
z podmiotami posiadającymi stosowne pozwolenie na zbieranie odpa-
dów komunalnych. 

Budynek mieszkalny jest to budynek przeznaczony na cele mieszkal-
ne, zajęty przez lokale mieszkalne w całości lub budynek zajęty przez 
lokale mieszkalne co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez 
inne pomieszczenia, z wyjątkiem budynku mieszkalno-inwentarskiego 
lub mieszkalno-gospodarskiego. 

W wierszu 16 naleŜy podać liczbę wszystkich zbiorników bezodpły-
wowych (szamb), czyli instalacji i urządzeń przeznaczonych do gro-
madzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania. 

W wierszu 17 naleŜy wykazać liczbę oczyszczalni przydomowych, 
w których oczyszczane są nieczystości ciekłe. 

W wierszu 18 naleŜy podać liczbę stacji zlewnych, czyli instalacji 
i urządzeń zlokalizowanych przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub 
przy oczyszczalniach ścieków słuŜących do przyjmowania nieczystości 
ciekłych dowoŜonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsca ich groma-
dzenia. 

 

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) 

 
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi 

selektywnie 
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selek-

tywnie (z wyłączeniem 15 01) 
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 01 23* Urządzenia zawierające freony 
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niŜ wymienione w 20 01 25 
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Ŝywice 

zawierające substancje niebezpieczne 
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Ŝywice 

inne niŜ wymienione w 20 01 27 
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
20 01 30 Detergenty inne niŜ wymienione w 20 01 29 
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 

20 01 35* ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebez-
pieczne 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 02 03 Inne odpady nieulegające 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 bezodpływowych słuŜących do 

gromadzenia nieczystości 
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 
__________________ 
Dwie pierwsze cyfry oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstawania 
odpadów. Oznaczenie grupy odpadów łącznie z dwiema następnymi cyframi identyfi-
kuje 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. 


