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

 

Uwaga: Jednostka prowadząca działalność na terenie różnych województw sporządza odrębne sprawozdanie M-09 dla każdego województwa.  

Dział 1. Odpady komunalne zmieszane odebrane lub zebrane w ciągu roku 

Lp. 
Nazwa gminya) z której terenu  

zostały odebrane lub zebrane odpady 

Odpady ogółem-bez   

odebranych lub zebranych selektywnie 

z tego pochodzące z: 

gospodarstw domowych 
pozostałych źródeł (usług komunalnych, 

handlu, małego biznesu, biur i instytucji) 

tonyb) 

0 1 2 3 

01 Ogółem    

02     

03     

04     

05     

06     

07     

a) Dla gmin miejsko-wiejskich należy podać dane oddzielnie dla miasta i obszaru wiejskiego. b) Z dwoma znakami po przecinku.  

 

 
 

 

 
 



 

Dział 2. Odpady komunalne pochodzące od gospodarstw domowych, odebrane selektywnie od właścicieli nieruchomości lub zebrane w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) w ciągu roku na terenie gminy  

Lp. 
Nazwa gminy z której zostały odebrane lub 

zebrane odpadya) 

Ogółem 

z tego: 

papier 

 i tektura 
szkło 

tworzywa 

sztuczne 
metale 

odzież  
i 

tekstylia 

niebez-

pieczne 

baterie 

i akumulatory 

zużyty sprzęt 

elektryczny  
i elektroniczny 

wielko-
gaba-

rytowe 

bio-
degra-

dowalne 

opako-

wania 
wielo-

mate-

riałowe 

zmieszane 

odpady 

opako-
waniowe 

 

pozostałe 

razem 
w tym 
niebez-

pieczne 

razem 
w tym 
niebez-

pieczny 

 tonyb) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

01 Ogółem                  

02                  

03                  

04                  

05                  

06                  

a) Dla gmin miejsko-wiejskich należy podać dane oddzielnie dla miasta i obszaru wiejskiego. b) Z dwoma znakami po przecinku. 
 

Dział 2A. Odpady komunalne pochodzące z innych źródeł niż gospodarstwa domowe (usługi komunalne oraz handel, mały biznes, biura i instytucje) odebrane selektywnie w ciągu roku 

na terenie gminy  

Lp. 
Nazwa gminy z której zostały odebrane lub 

zebrane odpadya) 

Ogółem 

z tego: 

papier 
 i tektura 

szkło 
tworzywa 
sztuczne 

metale 
odzież  

i tekstylia 
niebez-
pieczne 

baterie i akumulatory 

zużyty sprzęt 

elektryczny  
i elektroniczny wielko-

gaba-

rytowe 

bio-

degra-

dowalne 

opako-
wania 

wielo-

mate-
riałowe 

zmiesza-
ne 

odpady 

opako-
waniowe 

pozostałe 

razem 

w tym 

niebez-

pieczne 

razem 

w tym 

niebez-

pieczny 

tonyb) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

01 Ogółem                  

02                  

03                  

04                  

05                  

06                  

a) Dla gmin miejsko-wiejskich należy podać dane oddzielnie dla miasta i obszaru wiejskiego. b) Z dwoma znakami po przecinku. 
 

  



 

Dział 3. Przetwarzanie odpadów komunalnych odebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości lub zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w ciągu roku z terenu województwa 

Lp. 

Procesy przetwarzania, do których 

skierowano  

odpady odebrane lub zebrane selektywnie 

Odpady odebrane lub zebrane selektywniea) 

Ogółem 

z tego: 

papier 

 i tektura 
szkło 

tworzywa 

sztuczne 
metale 

odzież  

i tekstylia 

niebez-

pieczne 

baterie i akumulatory 

zużyty sprzęt 

elektryczny  
i elektroniczny wielkoga-

barytowe 

biodegra-

dowalne 

opako-
wania 

wieloma-

teriałowe 

zmiesza-

ne 

odpady 
opako-

waniowe 

pozostałe 

razem 

w tym 

niebez-
pieczne 

razem 

w tym 

niebez-
pieczny 

tonyb) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

01 Ogółem 
                

02 Recykling/odzysk  
                

03 Recykling/odzysk organiczny 
                

04 
Przekształcanie termiczne z odzyskiem 

energii 

                

05 
Przekształcanie termiczne bez odzysku 

energii 

                

06 Składowanie 
                

a) Należy wykazać odpady odebrane lub zebrane własnym środkiem transportu oraz przyjęte do przetworzenia od innych jednostek. Dotyczy również odpadów wysegregowanych z frakcji odpadów zbieranych łącznie w tym samym worku lub 

pojemniku. b) Z dwoma znakami po przecinku. 
  



 

Dział 4. Składowiska odpadów 

Lp. 
Nazwa gminya) na terenie której  

znajduje się składowisko 

Składowiska 

czynne o zakończonej eksploatacji 

 

liczba 

powierzchnia (w ha)b) 

liczba 

powierzchnia (w ha)b) 

ogółem 
zrekultywowana (dotyczy zamkniętych  

kwater/części składowisk) 
ogółem zrekultywowana  

stan w dniu 31 grudnia w ciągu roku w ciągu roku 

0 1 2 3 4 5 6 7 

01 Ogółem        

02         

03         

04         

05         

06         

a) Dla gmin miejsko-wiejskich należy podać dane oddzielnie dla miasta i obszaru wiejskiego. b) Z jednym znakiem po przecinku. 

Dział 5. Odgazowywanie składowisk odpadów 

Lp. 
Nazwa gminya)  na 

terenie której 

znajduje się 

składowisko 

Liczba czynnych 

składowisk 

z instalacją 

odgazowywania 

Liczba instalacji odgazowywania 

odprowadzających 

gaz do atmosfery 

do unieszkodliwiania gazu składowiskowego przez spalanie 

bez odzysku energii z odzyskiem energii 

w palnikach 

indywidualnych 

w pochodni  

zbiorczej 
cieplnej 

ilość 

wyprodukowanej 

energii cieplnej  

w ciągu roku (MJ)b) 

elektrycznej 

ilość 

wyprodukowanej 

energii elektrycznej 

w ciągu roku (kWh)b) 

stan w dniu 31 grudnia w ciągu roku 
stan w dniu  

31 grudnia 
w ciągu roku 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Ogółem         

02          

03          

04          

05          

06          

a) Dla gmin miejsko-wiejskich należy podać dane oddzielnie dla miasta i obszaru wiejskiego. b) Z jednym znakiem po przecinku. 
 



 

Dział 6. Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych odebranych lub zebranych z terenu województwa 

Wyszczególnienie a) 

Ilość  

w tym 

straty pro-

cesowe 
w tonach  w ciągu roku  
(z dwoma znakami po 

przecinku) 

0 1 2 

Zmieszane odpady komunalne skierowane do procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 01  
 

Odpady wytworzone w 

procesie mechaniczno-

biologicznego przetwa-

rzania przeznaczone do 

procesów końcowego 

przetwarzania na terenie 

własnej instalacji lub za-

kładów innych jednostek: 

recyklingu/odzysku (do procesów R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 lub R3  

z wyłączeniem części dotyczącej kompostowania i innych biologicznych procesów 

przekształcania) 

02  

 

przekształcania termicznego 

z odzyskiem energii (do procesu R1) 03  
 

bez odzysku energii (do procesu D10) 04  
 

składowania (do procesów D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 lub D12) 05  
 

innego procesu przetwarzania (do procesu R3 w części dotyczącej kompostowania  

i innych biologicznych procesów przekształcania)  
06  

 

Zmieszane odpady komunalne skierowane do innych procesów wstępnego przetwarzania (nie będących procesem 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania) 
07  

 

Odpady wytworzone w 

innych procesach wstęp-

nego przetwarzania prze-

znaczone do procesów 

końcowego przetwarza-

nia na terenie własnej in-

stalacji lub zakładów in-

nych jednostek: 

recyklingu/odzysku (do procesów R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 lub R3  

z wyłączeniem części dotyczącej kompostowania i innych biologicznych procesów 

przekształcania) 

08  

 

przekształcania termicznego 

z odzyskiem energii (do procesu R1) 09  
 

bez odzysku energii (do procesu D10) 10  
 

składowania (do procesu D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 lub D12) 11  
 

innego procesu przetwarzania (do procesu R3 w części dotyczącej kompostowania  

i innych biologicznych procesów przekształcania)  
12  

 

Zmieszane odpady komunalne skierowane do unieszkodliwienia przez składowanie bez wcześniejszego poddania 

wstępnym procesom przetwarzania (do procesów D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 lub D12) 
13  

 

Zmieszane odpady komunalne skierowane do przekształcania ter-

micznego bez wcześniejszego poddania wstępnym procesom 

przetwarzania  

z odzyskiem energii (do procesu R1) 14  
 

bez odzysku energii (do procesu D10) 15  
 

       a) Należy wykazać odpady odebrane lub zebrane własnym środkiem transportu oraz przyjęte do przetworzenia od innych jednostek. 
 

Dane uzupełniające 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza 01  

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 02  

 

 

                                      

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

 

 

 

   

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 

 
 

 



 

Objaśnienia do formularza M-09 

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                   

Do składania sprawozdań na formularzu M-09 zobowiązane są podmioty prowadzące w ciągu roku 

sprawozdawczego działalność związaną z gospodarowaniem odpadami – w tym odbieraniem lub zbieraniem 

lub przetwarzaniem odpadów komunalnych. 

Odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady po-

chodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z 

gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie 

zebrane: 

a) z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tek-

stylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielko-

gabarytowe, w tym materace i meble, oraz 

b) ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, jeżeli odpady te są podobne pod względem charakteru i składu 

do odpadów z gospodarstw domowych    – przy czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, 

rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ście-

ków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórko-

wych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami 

komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane przetwarzaniu odpadów, ale przetwarzanie to nie zmieniło w sposób 

znaczący ich właściwości; 

Sposób klasyfikacji odpadów oraz katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych określa rozporządzenie 

Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).  

Wykaz procesów odzysku i procesów unieszkodliwiania określają załączniki nr 1 i nr 2 do ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.). 

Dane o odpadach przekazywane na formularzu M-09 powinny obejmować dane o odpadach komunalnych łącznie 

z frakcjami gromadzonymi selektywnie (kod 20), selektywnie gromadzonych komunalnych odpadach 

opakowaniowych (kod 15 01) oraz odpadach wytwarzanych w trakcie obróbki odpadów (kody 19 12, 15 01, 

16 02, 16 06, 20 01). Nie należy podawać danych o odpadach z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych, odpadów z oczyszczalni ścieków itp. Wykazuje się je na odrębnym formularzu sprawozdawczym 

GUS o symbolu OS-6.  

Podając dane dla gmin miejsko-wiejskich, dla których nie są zbierane dane w podziale na obszar miejski i 

wiejski, jednostki powinny wyszacować dane w przeliczeniu na liczbę ludności i liczby ludności zamieszkałej 

na terenie gminy dostępnej w Bazie Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wy-

miary): Ludność – Stan Ludności – Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś 

(stan ludności ogółem w dniu 30.06). W przypadku szacowania danych należy opisać metodę szacowania w 

polu uwagi. 
Dział 1. Odpady komunalne zmieszane odebrane lub zebrane w ciągu roku – wypełniają jednostki 

odbierające lub zbierające odpady komunalne. 

W rubryce 1 należy wykazać ilość odebranych (odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) 

lub zebranych (zbieranie odpadów - rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc 

przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów 

i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów) lub zebranych w ciągu 

roku odpadów zmieszanych (bez odebranych lub zebranych selektywnie i wysegregowanych z frakcji suchej lub 

wysegregowanych z odpadów zmieszanych) pochodzących z gospodarstw domowych oraz odpadów, które ze 

względu na swój skład lub charakter są podobne do odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 

odebranych od jednostek prowadzących działalność handlową, jednostek małego biznesu, biur i instytucji oraz 

będących efektem usług komunalnych związanych z oczyszczaniem (z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, 

takich jak odpady pochodzące z zakładów opieki zdrowotnej i weterynaryjnej). Kody odpadów, jakie mogą zostać 

wykazane w rubryce 1 to: 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 99. 

W rubryce 2 należy wykazać ile odpadów wykazanych w rubryce 1 zostało odebranych od gospodarstw 

domowych.  

W rubryce 3 należy podać  ile odpadów wykazanych w rubryce 1 zostało zebranych w wyniku działań takich jak 

oczyszczanie ulic, placów, targowisk, cmentarzy i terenów zieleni miejskiej (np. zmiotki uliczne, zawartość 

urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych) lub odebranych od 

jednostek prowadzących działalność handlową, jednostek małego biznesu oraz biur i instytucji publicznych (np. 

szkół, urzędów). 

Dział 2. Odpady komunalne pochodzące od gospodarstw domowych, odebrane selektywnie od właścicieli 

nieruchomości lub zebrane w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  

w ciągu roku na terenie gminy – wypełniają jednostki odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, jednostki zbierające odpady, np. w punktach selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK) oraz jednostki segregujące odpady komunalne odbierane lub zbierane w sposób 

selektywny, które odebrały odpady za pomocą własnych środków transportu.  

W rubryce 1 należy wykazać łączną ilość odpadów komunalnych odebranych lub zebranych selektywnie, razem 

z odpadami wysegregowanymi z frakcji odpadów zbieranych łącznie w tym samym worku lub pojemniku. Nie 

należy ich wykazywać jako części składowej działu 1.  

Odpady zebrane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych wykazują jednostki, które je 

prowadzą. Przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) należy rozumieć miejsca 

(mające charakter stacjonarny) gdzie mieszkańcy mogą przekazać różnego rodzaju odpady komunalne np. papier 

i tekturę, szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, odpady komunalne podlegające biodegradacji.  

Dane należy wykazywać według terenu z którego pochodzą odpady, nie zaś według terenu lokalizacji jednostki 

odbierającej, zbierającej lub segregującej odpady.  

W rubryce 2 należy wykazać odpady oznaczone kodem 20 01 01 oraz 15 01 01. 

W rubryce 3 należy wykazać odpady oznaczone kodem 20 01 02 oraz 15 01 07. 

W rubryce 4 należy wykazać odpady oznaczone kodem 20 01 39 oraz 15 01 02. 

W rubryce 5 należy wykazać odpady oznaczone kodem 20 01 40 oraz 15 01 04. 

W rubryce 6 należy wykazać odpady oznaczone kodem 20 01 10, 20 01 11 oraz 15 01 09.  

W rubryce 7 należy wykazać ilość odebranych lub zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych 

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 rubrykach 9 i 11. 

W rubryce 8 należy podać łącznie ilość odebranych lub zebranych selektywnie baterii i akumulatorów 

(oznaczonych kodami 20 01 33* i 20 01 34).  



 

W rubryce 9 należy podać ilość odebranych lub zebranych selektywnie baterii i akumulatorów niebezpiecznych 

(oznaczonych kodem 20 01 33*). 

W rubryce 10 należy wykazać ilość odebranych lub 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 rubryce 8. 

W rubryce 11 należy podać ilość odebranych lub zebranych selektywnie zużytych urządzeń elektrycznych  

i elektronicznych niebezpiecznych (odpady o kodach 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*). 

W rubryce 12 należy wykazać odpady o kodzie 20 03 07, czyli ilość odebranych lub 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 zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych wymienionych  

w rubryce 10. Nie należy wykazywać odpadów budowlanych (frakcji odpadów pochodzących z budowy, 

remontów i demontażu obiektów budowlanych) oraz zużytych opon. 

W rubryce 13 należy podać ilość odebranych lub zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji 

(odpady o kodach: 20 01 08, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 15 01 03). Nie należy tu ujmować odpadów papieru  

i tektury, tworzyw sztucznych, czy odzieży i tekstyliów z włókien naturalnych, wykazanych w rubrykach 2, 4, 6.  

W rubryce 14 należy podać ilość odpadów o kodzie 15 01 05, czyli odebranych lub zebranych selektywnie 

odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, przez które należy rozumieć odpady opakowaniowe 

kompozytowe (składające się z różnych materiałów, nie dających się oddzielić ręcznie). W przypadku, gdy odpady 

wielomateriałowe były zbierane razem z tworzywami sztucznymi w tym samym pojemniku lub worku, należy je 

wykazać tylko w rubryce 4. 

W rubryce 15 należy podać ilości odebranych lub zebranych odpadów o kodzie 15 01 06.  

W rubryce 16 należy podać ilości odebranych lub zebranych odpadów o kodach: 20 01 28, 20 01 30, 20 01 41, 

20 01 80 i 20 01 99. Nie należy wykazywać odpadów oznaczonych kodem 15 01 06.  

Dział 2A. Odpady komunalne pochodzące z innych źródeł niż gospodarstwa domowe (usługi komunalne 

oraz handel, mały biznes, biura i instytucje) odebrane selektywnie w ciągu roku na terenie gminy – 

wypełniają jednostki odbierające odpady komunalne z handlu, małego biznesu, biur i instytucji, oraz 

jednostki zbierające odpady z usług komunalnych.    

Dział 3. Przetwarzanie odpadów komunalnych odebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości lub 

zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ciągu roku z terenu 

województwa – wypełniają jednostki zajmujące się przetwarzaniem (odzyskiem lub unieszkodliwianiem) 

odpadów. 

W dziale 3 należy podać dane dotyczące ilości odpadów komunalnych odebranych selektywnie od właścicieli 

nieruchomości lub zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub ilości 

odpadów wysegregowanych z frakcji odpadów zbieranych łącznie w tym samym worku lub pojemniku 

skierowanych do procesów przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich 

do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Należy tu zatem podać 

informacje o końcowych procesach przetwarzania do jakich skierowano odpady odebrane lub zebrane selektywnie 

lub wysegregowane z frakcji suchej z terenu danego województwa. W przypadku gdy odpady poddawane były 

jedynie obróbce wstępnej (procesom R12, R13, D8, D9, D13, D14, D15) należy wskazać końcowe procesy 

przetwarzania do jakich później zostały skierowane, podając ilości w odpowiednich wierszach działu, bez względu 

na to, czy procesy końcowego przetwarzania odbywały się na terenie instalacji jednostki sprawozdawczej, czy 

odpady zostały przekazane do końcowego przetworzenia do zakładów innych jednostek. 

Dane należy wykazywać według terenu z którego pochodzą odpady, nie zaś według terenu lokalizacji jednostki 

przetwarzającej odpady.  

W dziale 3 nie należy wykazywać odpadów pochodzących z zagranicy. 

Rubryka 15 powinna być wypełniona tylko w przypadku, gdy przyjęte do przetwarzania opady o kodzie 150106 

zostały skierowane do składowania lub do przekształcania termicznego bez wcześniejszego rozdzielenia ich na 

frakcje materiałowe. 

W wierszu 02 należy wykazać ilość odpadów skierowanych do przetwarzania w procesach R2, R4, R5, R6, R7, 

R8, R9, R10, R11 lub R3 (z wyłączeniem części dotyczącej kompostowania i innych biologicznych procesów 

przekształcania). 

W wierszu 03 należy podać ilość odpadów skierowanych do przetwarzania za pomocą procesu R3 w części 

dotyczącej kompostowania i innych biologicznych procesów przekształcania. Nie należy tu wykazywać ilości 

odpadów, które po przetworzeniu za pomocą kompostowania lub innych biologicznych procesów przekształcania 

zostały skierowane do składowania. Ilości te należy wykazać w wierszu 06. 

W wierszu 04 należy podać ilość odpadów skierowanych do przetwarzania za pomocą procesu R1. 

W wierszu 05 należy podać ilość odpadów skierowanych do przetwarzania za pomocą procesu D10. 

W wierszu 06 należy podać ilość odpadów skierowanych do przetwarzania za pomocą procesów: D1, D2, D3, 

D4, D5, D6, D7 lub D12. 

Dział 4. Składowiska odpadów – wypełniają jednostki zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych. 

W dziale 4 należy podać dane dotyczące składowisk, na których unieszkodliwiane były odpady komunalne, 

czynnych (rubryki od 1 do 4) i o zakończonej eksploatacji (rubryki od 5 do 7). Do składowisk czynnych zalicza 

się również składowiska, które oczekują na decyzję o zamknięciu i nie przyjmują już odpadów komunalnych.  

W dziale 4 nie należy wykazywać składowisk zamkniętych w latach poprzedzających rok sprawozdawczy. 

W rubryce 2 należy wykazać całą powierzchnię składowiska czynnego, łącznie z powierzchnią zamkniętych 

kwater lub części składowiska. 

W rubrykach 3 (4, 7) należy wykazać powierzchnię składowiska zrekultywowaną, czyli taką, która została 

poddana procesowi rekultywacji, tzn. przywrócenia wartości użytkowych środowisku przyrodniczemu 

zdegradowanemu przez gospodarczą i bytową działalność człowieka. 

Dział 5. Odgazowywanie składowisk odpadów – wypełniają jednostki zajmujące się unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych. 

W dziale 5 należy podać dane dotyczące czynnych składowisk odpadów, na których unieszkodliwiane były 

odpady komunalne, wyposażonych w instalacje odgazowywania, czyli systemy do ujmowania gazu 

składowiskowego. 

Dział 6. Przetwarzanie odpadów komunalnych zmieszanych odebranych lub zebranych z terenu 

województwa – wypełniają jednostki zajmujące się przetwarzaniem (odzyskiem lub unieszkodliwianiem) 

odpadów komunalnych. 

W dziale 6 należy podać dane dotyczące ilości zmieszanych odpadów komunalnych skierowanych do procesów 

przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza 

zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Należy tu zatem podać informacje o końcowych procesach 

przetwarzania do jakich skierowano odpady zmieszane odebrane lub zebrane z terenu danego województwa.  

W przypadku gdy odpady poddawane były jedynie obróbce wstępnej (procesom R12, R13, D8, D9, D13, D14, 

D15) należy wskazać końcowe procesy przetwarzania do jakich zostały skierowane, podając ilości  

w odpowiednich rubrykach działu, bez względu na to, czy procesy końcowego przetwarzania odbywały się na 

terenie instalacji jednostki sprawozdawczej, czy odpady zostały przekazane do końcowego przetworzenia do 

zakładów innych jednostek.  

W dziale 6 nie należy wykazywać odpadów pochodzących z zagranicy. 

W wierszu 01 należy wykazać ilość odpadów komunalnych skierowanych do procesu mechaniczno- 

-biologicznego przetwarzania. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych jest 

procesem, który składa się z procesów mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania 

odpadów połączonych w jeden zintegrowany proces technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych w celu ich przygotowania do procesów odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego 

przekształcania lub składowania. 



 

W wierszach 02-06 należy podać ilości odpadów wytworzonych w procesach mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych kierowanych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania 

z odpadami do końcowych procesów przetwarzania – odzysku albo unieszkodliwienia. 

W wierszu 02 należy wykazać ilość odpadów skierowanych do przetwarzania w procesach R2, R4, R5, R6, R7, 

R8, R9, R10, R11 lub R3 (z wyłączeniem części dotyczącej kompostowania i innych biologicznych procesów 

przekształcania). 

W wierszu 03 należy podać ilość odpadów skierowanych do przetwarzania za pomocą procesu R1. 

W wierszu 04 należy podać ilość odpadów skierowanych do przetwarzania za pomocą procesu D10. 

W wierszu 05 należy podać ilość odpadów (w tym ilość stabilizatu) skierowanych do przetwarzania za pomocą 

procesów: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 lub D12.  

W wierszu 06 należy podać ilość odpadów skierowanych do przetwarzania za pomocą procesu R3 w części 

dotyczącej kompostowania i innych biologicznych procesów przekształcania. Nie należy tu wykazywać ilości 

odpadów (stabilizatu), które po przetworzeniu za pomocą kompostowania lub innych biologicznych procesów 

przekształcania zostały skierowane do składowania. Ilości te należy wykazać w wierszu 05. 

W wierszu 07 należy wykazać ilość odpadów skierowanych do procesów wstępnego przetwarzania innych niż 

mechaniczno-biologiczne przetwarzanie (np. sortowanie). Nie należy tu ujmować odpadów wykazanych  

w wierszu 01. 

W wierszach 08-12 należy podać ilości odpadów komunalnych wytworzonych w procesach wstępnego 

przetwarzania (nie będących procesem mechaniczno-biologicznego przetwarzania), kierowanych zgodnie  

z hierarchią sposobów postępowania z odpadami do końcowych procesów przetwarzania – odzysku albo 

unieszkodliwienia. 

W wierszu 08 należy wykazać ilość odpadów skierowanych do przetwarzania w procesach R2, R4, R5, R6, R7, 

R8, R9, R10, R11 lub R3 (z wyłączeniem części dotyczącej kompostowania i innych biologicznych procesów 

przekształcania). 

W wierszu 09 należy podać ilość odpadów skierowanych do przetwarzania za pomocą procesu R1. 

W wierszu 10 należy podać ilość odpadów skierowanych do przetwarzania za pomocą procesu D10. 

W wierszu 11 należy podać ilość odpadów skierowanych do przetwarzania za pomocą procesów: D1, D2, D3, 

D4, D5, D6, D7 lub D12. 

W wierszu 12 należy podać ilość odpadów skierowanych do przetwarzania za pomocą procesu R3 w części 

dotyczącej kompostowania i innych biologicznych procesów przekształcania. Nie należy tu wykazywać ilości 

odpadów, które po przetworzeniu za pomocą kompostowania lub innych biologicznych procesów przekształcania 

zostały skierowane do składowania. Ilości te należy wykazać w wierszu 11. 

W wierszu 13 należy wykazać ilość odpadów komunalnych skierowanych do unieszkodliwienia przez składowa-

nie na składowiskach odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne bez wcześniejszego poddania ich wstępnym 

procesom przetwarzania. Należy uwzględnić procesy D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 oraz D12. Nie należy tu ujmo-

wać odpadów wytworzonych w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania lub innych procesach 

wstępnego przetwarzania (nie będących procesem mechaniczno-biologicznego przetwarzania), wykazanych  

w wierszach 05 lub 11. 

W wierszu 14 należy wykazać ilość odpadów komunalnych skierowanych do przekształcenia termicznego  

z odzyskiem energii w procesie R1 – bez wcześniejszego poddania ich wstępnym procesom przetwarzania. Nie 

należy tu ujmować odpadów wytworzonych w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania lub innych 

procesach wstępnego przetwarzania (nie będących procesem mechaniczno-biologicznego przetwarzania), wyka-

zanych w wierszach 03 lub 09.  

W wierszu 15 należy wykazać ilość odpadów komunalnych skierowanych do przekształcenia termicznego bez 

odzysku energii w procesie D10 – bez wcześniejszego poddania ich wstępnym procesom przetwarzania. Nie na-

leży tu ujmować odpadów wytworzonych w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania lub innych pro-

cesach wstępnego przetwarzania (nie będących procesem mechaniczno-biologicznego przetwarzania), wykaza-

nych w wierszach 04 lub 10. 


