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(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

Symbol rodzaju przeważającej działalności wg PKD 2007      

Dział 1. Obrót odpadami metalicznymi nadającymi się do recyklingu w tonach (z jednym znakiem po przecinku) 

Wyszczególnienie 

Symbol  

PKWiU 

2015 

Zapas  

na 

początek 

roku 

Przychód 

z własnej 

działal-

ności 

Skup (zakup)a) 

Import 
Zużycie 

własne 

Sprzedażb) 

Eksport 

Ubytki 

naturalne 

i straty 

Zapas na 

koniec 

roku 
ogółem 

w tym 

ogółem 

z tego 

od 

jednostek 

produk-

cyjnych 

od 

jednostek 

handlo-

wych 

jednost-

kom 

produk-

cyjnym 

jednost-

kom 

handlo-

wym 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Złom 

i odpady 

miedzi 1 ex. 38.11.58.0 
             

mosiądzu 

i brązu 
2 ex. 38.11.58.0 

             

ołowiu 3 ex. 38.11.58.0 
             

cynku 4 ex. 38.11.58.0 
             

cyny 5 ex. 38.11.58.0 
             

aluminium 6 ex. 38.11.58.0 
             

stalowe 

i żeliwne 
7 

ex. 24.10.14.0 

ex. 38.11.58.0 

             

a) Suma ilości wykazanej w rubrykach 5 i 6 może być równa lub mniejsza od ilości wykazanej w rubryce 4. b) Rubryka 9 Sprzedaż ogółem równa się sumie ilości wykazanej w rubrykach 10 i 11.  

ex. - dotyczy części grupowania. 



Dział 2. Obrót odpadami niemetalicznymi nadającymi się do recyklingu w tonach (z jednym znakiem po przecinku) 

Wyszczególnienie 

Symbol  

PKWiU 

2015 

Zapas  

na 

początek 

roku 

Przychód 

z własnej 

działal- 

ności 

Skup (zakup)a) 

Import 
Zużycie 

własne 

Sprzedażb) 

Eksport 

Ubytki 

naturalne 

i straty 

Zapas 

na koniec 

roku 
ogółem 

w tym 

ogółem 

z tego 

od 

jednostek 

produk- 

cyjnych 

od 

jednostek 

handlo- 

wych 

jednost-

kom 

produk- 

cyjnym 

jednost-

kom 

handlo- 

wym 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Oleje odpadowe 1 38.12.25.0 

             

Odpady 

z tworzyw 

sztucznych 

2 38.11.55.0 

             

Odpady 

gumowe 
3 ex. 38.11.54.0 

             

Stłuczka 

szklana 

i odpady 

szklane 

4 
ex. 23.19.11.0 

ex. 38.11.51.0 

             

Odpady 

z papieru 

i tektury 

5 38.11.52.0 

             

Odpady 

włókiennicze 
6 

13.10.91.0 

13.10.92.0 

ex. 38.11.56.0 

             

a) Suma ilości wykazanej w rubrykach 5 i 6 może być równa lub mniejsza od ilości wykazanej w rubryce 4. b) Rubryka 9 Sprzedaż ogółem równa się sumie ilości wykazanej w rubrykach 10 i 11. Odpłatne lub nieodpłatne przekazywanie 

odpadów nadających się do recyklingu do utylizacji lub recyklingu należy wykazać w tej rubryce. 

ex. - dotyczy części grupowania. 

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na 

przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza 
1 

 Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na 

wypełnienie formularza 
2 

 

 

 

                                                  
(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 

   

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 



Objaśnienia do sprawozdania G-06 

1. Formularz wypełniają jednostki, które wykazują obrót odpadami nadającymi się do recyklingu. Odpady nadające się do recyklingu są to użyteczne 

materiały odpadowe powstające w procesach produkcyjnych (odpady poprodukcyjne), wyroby zużyte (odpady poużytkowe) oraz wstępnie wysortowane 

(wysegregowane) frakcje odpadów komunalnych (bez ich przetworzenia) nieprzydatne do bezpośredniego wykorzystania w przetwórstwie 

przemysłowym. 

2. Sprawozdanie sporządza się w okresach rocznych. Jednostką miary jest tona, z jednym miejscem po przecinku. 

3. Sprawozdanie jest sprawozdaniem bilansowym, co oznacza że dla każdego wyrobu (odpadu) musi być spełniona następująca zależność: 

zapas na początek roku + przychód z własnej działalności + skup + import – zużycie własne – sprzedaż – eksport – ubytki naturalne i straty = zapas na 

koniec roku. 

4. Pozycje podane w sprawozdaniu oznaczają: 

1) przychód z własnej działalności – pozyskanie odpadów nadających się do recyklingu przez jednostkę sprawozdawczą w trakcie prowadzenia 

działalności gospodarczej (bez skupu); 

2) skup/sprzedaż – zakup/sprzedaż odpadów nadających się do recyklingu. Uwaga: w Dziale 2 odpłatne lub nieodpłatne przekazanie odpadów nadających 

się do recyklingu do utylizacji lub recyklingu powinno być wykazane jako sprzedaż; 

3) import/eksport – sprowadzenie z zagranicy/wywóz za granicę; 

4) zużycie własne – wykorzystanie odpadów nadających się do recyklingu przez jednostkę sprawozdawczą; 

5) ubytki naturalne i straty – utracone odpady nadające się do recyklingu w wyniku zdarzeń losowych lub procesów fizycznych; 

6) zapas na początek/koniec roku – ilość posiadanych odpadów nadających się do recyklingu w danym momencie; 

7) jednostka handlowa to podmiot gospodarczy, którego podstawowym rodzajem działalności jest sprzedaż towarów, zaliczana zgodnie z Polską 

Klasyfikacją Działalności do sekcji „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle”; 

8) jednostka produkcyjna to podmiot gospodarczy prowadzący działalność zmierzającą do wytworzenia określonych wyrobów lub usług (nie obejmuje 

handlu).  

 

 


