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Uwaga: Gminy miejsko-wiejskie wypełniają 2 sprawozdania: oddzielnie dla miasta, 
oddzielnie dla pozostałej części gminy 

 

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997,  
z późn. zm.). 

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

Utrzymanie czystości i porządku w gminie 

Wyszczególnienie Lp. Ogółem 

0 1 

Odpady komunalne 
zebrane selektywnie 
i wysegregowane 
z frakcji suchej  
– w ciągu roku 

razem 

tonya) 

01  

papier i tektura 02  

szkło  03  

tworzywa sztuczne 04  

metale 05  

odzież i tekstylia 06  

niebezpieczne 07  

baterie  
i akumulatory  

razem 08  

w tym niebezpieczne 09  

zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny 

razem 10  

w tym niebezpieczny 11  

wielkogabarytowe 12  

biodegradowalne 13  

opakowania wielomateriałowe 14  

zmieszane odpady opakowaniowe 15  

pozostałe 16  

Nielegalne wysypiska 

istniejące – stan w dniu 31 XII 
sztuki 17  

powierzchnia w m2 18  

zlikwidowane – w ciągu roku sztuki 19  
odpady komunalne zebrane podczas likwidacji nielegalnych wysypisk   
– w ciągu roku tonya) 20  

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – stan w dniu 31 XII sztuki 21  

Gromadzenie i wywóz 
nieczystości ciekłych 

Nieczystości ciekłe (ścieki bytowe) odebrane – w ciągu roku 

m3 a) 

22  

w tym przekazane do stacji zlewnej 23  

Nieczystości ciekłe (ścieki komunalne) odebrane – w ciągu roku 24  

w tym przekazane do stacji zlewnej 25  

Zbiorniki bezodpływowe – stan w dniu 31 XII 

sztuki 

26  

Oczyszczalnie przydomowe – stan w dniu 31 XII 27  

Stacje zlewne – stan w dniu 31 XII 28  
a) Z jednym znakiem po przecinku. 
 



Dane uzupełniające 
 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) 
przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb 
wypełnianego 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 Załącznika do formularza SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna  

 

Uwaga! W e-mailu każdy 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 także 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 
odpadów niebezpiecznych określają przepisy rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. poz 1923). Dane o odpadach przekazywane na Załączniku do 
sprawozdania SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa  
i komunalna powinny obejmować grupę odpadów z kodem 20 oraz 
selektywnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe z kodem 
15 01. 
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 
W wierszu 01 należy podać łączną ilość odpadów komunalnych 
zebranych podczas selektywnej zbiórki zorganizowanej na terenie 
gminy (należy ująć również odpady zebrane w PSZOK). Nie należy 
wykazywać jako odpady zebrane selektywnie odpadów materiałowych 
wysortowanych z odpadów komunalnych zmieszanych. 
W wierszu 02 należy wykazać odpady oznaczone kodem 20 01 01 
oraz 15 01 01. 
W wierszu 03 należy wykazać odpady oznaczone kodem 20 01 02 
oraz 15 01 07. 
W wierszu 04 należy wykazać odpady oznaczone kodem 20 01 39 
oraz 15 01 02. 
W wierszu 05 należy podać ilość zebranych selektywnie odpadów 
metalowych o kodach 20 01 40 oraz 15 01 04  (bez odpadów 
przekazanych do jednostek skupujących złom). 
W wierszu 06 należy wykazać odpady oznaczone kodem 20 01 10, 
20 01 11 oraz 15 01 09. 
W wierszu 07 należy wykazać ilość odpadów niebezpiecznych 
odebranych selektywnie oznakowanych w katalogu odpadów indeksem 
górnym w postaci gwiazdki „*” przy kodzie rodzaju odpadów oraz 
ilość wszystkich przeterminowanych leków pochodzących od 
gospodarstw domowych (kody: 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 
20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31*, 
20 01 32, 20 01 37*, 15 01 10*, 15 01 11*). Nie należy tu ujmować 
baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego wykazanych w wierszach 9 i 11. Nie należy 
wykazywać azbestu. 
W wierszu 08 należy podać łącznie ilość odebranych selektywnie 
baterii i akumulatorów (oznaczonych kodami 20 01 33* i 20 01 34). 
W wierszu 09 należy podać ilość odebranych selektywnie baterii 
i akumulatorów niebezpiecznych (oznaczonych kodem 20 01 33*).  
W wierszu 10 należy wykazać ilość zebranych zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych (odpady o kodach 20 01 21*, 
20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36). Nie należy tu wykazywać baterii 
i akumulatorów wymienionych w wierszu 08. 
W wierszu 11 należy podać ilość zebranych selektywnie zużytych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych niebezpiecznych (odpady 
o kodach 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*). 
W wierszu 12 należy wykazać odpady o kodzie 20 03 07, czyli ilość 
zebranych odpadów wielkogabarytowych (np. meble, materace), które 

ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczane 
w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych i wywożone są osobnym środkiem transportu. Nie należy 
tu uwzględniać ilości odebranych zużytych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych wymienionych w wierszu 10. Nie należy wykazywać 
odpadów budowlanych (frakcji odpadów pochodzących z budowy, 
remontów i demontażu obiektów budowlanych) oraz zużytych opon. 
W wierszu 13 należy podać ilość odebranych selektywnie odpadów 
ulegających biodegradacji (odpady o kodach: 20 01 08, 20 01 25, 
20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 15 01 03). Nie należy tu ujmować 
odpadów papieru i tektury, tworzyw sztucznych, czy odzieży 
i tekstyliów z włókien naturalnych, wykazanych w wierszach 02, 04 
lub 06. 
W wierszu 14 należy wykazać odpady oznaczone kodem 15 01 05, 
czyli ilość odebranych selektywnie odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych, przez które należy rozumieć odpady 
opakowaniowe kompozytowe, czyli składające się z różnych 
materiałów, nie dających się oddzielić ręcznie. 
W wierszu 15 należy podać ilość odpadów o kodzie 15 01 06.  
W wierszu 16 należy podać ilość odebranych selektywnie odpadów 
o kodach: 20 01 28, 20 01 30, 20 01 41, 20 01 80 i 20 01 99. Nie 
należy tu wykazywać odpadów oznaczonych kodem 15 01 06.  
W wierszach od 17 do 20 należy podać dane o znajdujących się na 
terenie gminy nielegalnych wysypiskach, tj. miejscach 
nieprzeznaczonych do składowania odpadów, na których porzucane są 
odpady komunalne. 
W wierszu 21 należy podać liczbę punktów selektywnego zbierania 
odpadów (mających charakter stacjonarny), czyli miejsc gdzie 
mieszkańcy mogą przekazać różnego rodzaju odpady komunalne, np. 
papier i tekturę, szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa 
sztuczne, odpady komunalne podlegające biodegradacji. 
Punkt selektywnego zbierania odpadów (m.in. w gminie miejsko- 
-wiejskiej) obsługujący mieszkańców powinien być wykazany tylko 
jeden raz – w gminie (lub części tej gminy), na terenie której się 
znajduje. 
W wierszach 22 i 24 należy podać ilość nieczystości ciekłych 
odebranych od właścicieli nieruchomości – w wierszu 22 ścieków 
bytowych, w wierszu 24 – ścieków komunalnych.   
W wierszach 23 i 25 należy podać odpowiednio ilość nieczystości 
ciekłych bytowych i komunalnych odebranych od właścicieli 
nieruchomości, które zostały przekazane do stacji zlewnych.  
Uwaga! Do nieczystości ciekłych nie zalicza się ścieków 
odprowadzanych siecią kanalizacyjną. 
W wierszu 26 należy podać liczbę wszystkich zbiorników 
bezodpływowych (szamb), czyli instalacji i urządzeń przeznaczonych 
do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania. 
W wierszu 27 należy wykazać liczbę oczyszczalni przydomowych, 
w których oczyszczane są nieczystości ciekłe. 
W wierszu 28 należy podać liczbę stacji zlewnych, czyli instalacji 
i urządzeń zlokalizowanych przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub 
przy oczyszczalniach ścieków służących do przyjmowania nieczystości 
ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsca ich 
gromadzenia.



 


