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

Dział 1. 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  

Odpady budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi 
zebrane 

tonya) 
17  

poddane odzyskowi 18  

Nielegalne wysypiska 

istniejące – stan w dniu 31 XII 
sztuki 19  

powierzchnia 
w m2 20  

zlikwidowane – w ciągu roku sztuki 21  

odpady komunalne zebrane podczas likwidacji nielegalnych wysypisk   
– w ciągu roku tonya) 22  

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – stan w dniu 31 XII sztuki 23  

Gromadzenie i wywóz 
nieczystości ciekłych 

Nieczystości ciekłe (ścieki bytowe) odebrane (bez scieków odprowadzanych 
siecią kanalizacyjną)– w ciągu roku 

m3 a) 

24  

w tym przekazane do stacji zlewnej lub oczyszczalni ścieków 25  

Nieczystości ciekłe (ścieki komunalne) odebrane (bez scieków 
odprowadzanych siecią kanalizacyjną) – w ciągu roku 26  

w tym przekazane do stacji zlewnej lub oczyszczalni ścieków 27  

Zbiorniki bezodpływowe – stan w dniu 31 XII 

sztuki 

28  

Oczyszczalnie przydomowe – stan w dniu 31 XII 29  

Stacje zlewne – stan w dniu 31 XII 30  
 

a) Z jednym znakiem po przecinku.



 

Kosze na śmieci – stan w dniu 31 XII sztuki 31  

Powierzchnia gminy objęta 

utrzymaniem czystości 

i porządku 

w okresie letnim 

ha 

32  

w tym powierzchnia codziennego i częstszego utrzymywania czystości i porządku 33  

w okresie zimowym 34  

w tym powierzchnia codziennego i częstszego utrzymywania czystości i porządku 35  

Czas świadczenia usługi 

utrzymania czystości 

i porządku terenów gminy 

w okresie letnim 
miesiące 

36  

w okresie zimowym 37  

 

Dział 2. Koszty systemu gospodarki odpadami 

Czy gmina należy do związku międzygminnego, który przejął od gminy obowiązki związane 

z gospodarowaniem odpadami?  
(jeżeli zaznaczono „Tak”, należy wypełnić dane dotyczące związku międzygminnego) 

Tak 1 

Nie 2 

Związek międzygminny  

Numer REGON Numer w rejestrze MSWiA Nazwa związku międzygminnego 

 

 

  

 

Wyszczególnienie Lp. Ogółem 
0 1 

Liczba jednostek wpisanych do RDR w zakresie odbioru odpadów komunalnych - stan w dniu 31 XII sztuki 1  

Koszty 
funkcjonowania 
systemu 
gospodarki 
odpadami 

Ogółem 

tys. zł 

2  

w  
tym 

odbierania/zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych 3  

odbierania/zagospodarowania selektywnych odpadów komunalnych 4  

odbierania/zagospodarowania zmieszanych i selektywnych odpadów komunalnych (ryczałt) 5  

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 - 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 Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10). 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. 

Dział 1. Utrzymanie czystości i porządku w gminie 

Gminy miejsko-wiejskie, które nie posiadają danych w podziale na 

obszar miejski i wiejski 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/wymiary): 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. 

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. 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wymiary


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 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 łączną 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 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 wielkogabarytowe  

(np. meble, materace), o kodzie 20 03 07 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 

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 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 wierszu 17 należy podać łączną masę odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi oznaczonych 

kodem: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 

02,17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 

04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 

17 09 04, ex 20 03 99. Ilość zebranych odpadów należy wyliczyć 

na podstawie ewidencji prowadzonej przez podmiot odbierający 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiot 

prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

lub gminę prowadzącą samodzielnie punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych lub na podstawie badań morfologii 

odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy lub 

podmiotu, o którym mowa w art. 9g ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach. 

W wierszu 18 należy podać łączną masę innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych  

do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom 

odzysku.  

W wierszach od 19 do 22 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 23 należy podać liczbę punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) mających charakter 

stacjonarny - 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, na terenie której 

się znajduje. 

W wierszach 24 i 26 należy podać ilość nieczystości ciekłych 

odebranych od właścicieli nieruchomości – w wierszu 24 ścieków 

bytowych, w wierszu 26 – ścieków komunalnych.   

W wierszach 25 i 27 należy podać odpowiednio ilość nieczystości 

ciekłych bytowych i komunalnych odebranych od właścicieli 

nieruchomości, które zostały przekazane do stacji zlewnych lub 

oczyszczalni ścieków.  
Uwaga! W nieczystościach ciekłych nie należy ujmować ścieków 

odprowadzanych siecią kanalizacyjną. 

W wierszu 28 należy podać liczbę wszystkich czynnych 

zbiorników bezodpływowych (szamb), czyli instalacji i urządzeń 

przeznaczonych do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu 

ich powstawania. 

W wierszu 29 należy wykazać liczbę oczyszczalni przydomowych, 

w których oczyszczane są nieczystości ciekłe. 

W wierszu 30 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. 

W wierszu 31 należy podać liczbę koszy na śmieci (pojemników 

przeznaczonych do gromadzenia odpadów, ustawionych  

na chodniku lub w pobliżu ciągów pieszych w celu zapobiegania 

zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych). 

W wierszach od 32 do 35 należy podać powierzchnię terenów 

objętych przez gminę działaniami związanymi z zapobieganiem 

zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, m. in. poprzez: 

zbieranie i pozbywanie się (poza drogami publicznymi innymi niż 

gminne) błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń 

uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz 

odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu 

pojemnikach ustawionych na chodniku, utrzymanie czystości 

i porządku na przystankach komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone 

na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię 

tych dróg. Podając  dane gmina uwzględnia m.in. objęte 

utrzymaniem czystości i porządku powierzchnie jezdni, 

chodników, parkingów, pętli autobusowych i tramwajowych, 

placów, kładek i przejść podziemnych, chodników i schodów  

na wiaduktach i mostach. W przypadku powierzchni codziennego  

i częstszego utrzymywania czystości i porządku należy podać 

powierzchnie, na których świadczone są usługi codziennie lub 

kilka razy dziennie (np. opróżnianie koszy ulicznych codziennie 

lub kilka razy dziennie). 

W wierszu 36 należy podać czas (w miesiącach) trwania 

świadczenia usługi utrzymania czystości i porządku terenów gminy 

charakterystycznej dla okresu letniego, która obejmuje m. in.:  

- opróżnianie koszy przyulicznych na terenie gminy, 

- utrzymanie czystości ulic, dróg, chodników i przystanków  

na terenie gminy, 

- ręczne lub mechaniczne oczyszczanie placów, chodników, 

ścieżek rowerowych, parkingów, przejść podziemnych, kładek, 

schodów na obiektach inżynieryjnych, przejść dla pieszych poza 

częścią jezdni, opasek bezpieczeństwa przy jezdniach (tereny 

pomiędzy chodnikiem a jezdnią lub oddzielające jezdnie). 

W wierszu 37 należy podać czas (w miesiącach) trwania 

świadczenia usługi utrzymania czystości i porządku terenów gminy 

charakterystycznej dla okresu zimowego, która obejmuje: 

- opróżnianie koszy przyulicznych na terenie gminy, 

- utrzymanie zimowe  na terenie gminy (w szczególności 

odśnieżanie, posypywanie powierzchni piaskiem lub solą). 

 



Dział 2. Koszty systemu gospodarki odpadami 

W wierszu 01 należy wykazać liczbę jednostek wpisanych  

do RDR (Rejestru Działalności Regulowanej) w zakresie odpadów 

komunalnych,  o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach. Jeśli 

prowadzeniem RDR zajmuje się związek międzygminny i gmina 

nie posiada informacji o indywidualnej liczbie podmiotów 

uprawnionych do odbioru odpadów na jej terenie, należy wpisać 

liczbę podmiotów znajdujących się w RDR danego związku 

międzygminnego. 

W wierszu 02 należy podać koszt funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami, który obejmuje koszty: 1) odbierania, 

transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, 3) obsługi administracyjnej tego 

systemu. Dane powinny być zgodne z danymi dotyczącymi 

wydatków w zakresie odpadów komunalnych dostarczanych przez 

gminy w ramach  sprawozdawczości budżetowej. 

W wierszu 03 należy podać koszt odbioru i zagospodarowania 

zmieszanych odpadów komunalnych (bez kosztu odpadów 

odebranych lub zebranych selektywnie i wysegregowanych  

z frakcji suchej). 

W wierszu 04 należy podać koszt odbioru i zagospodarowania 

selektywnych odpadów komunalnych (łącznie z PSZOK). 

W wierszu 05 należy podać koszt w przypadku, gdy gmina 

rozlicza koszt wg jednej stawki w formie tzw. ryczałtu.  

Jeśli gmina ponosi koszty za odbiór w formie ryczałtu to dane 

należy wykazywać w wierszu 5, natomiast koszty 

zagospodarowania, jeśli ponoszone są w przeliczeniu na tonę, to 

odpowiednio w wierszach 3 i 4 (zmieszane, selektywne),  

z jednoczesnym  opisem  w polu uwagi.  

 

 

Uwaga!  

Koszty odbioru odpadów, to wydatki związane z zapewnieniem 

odbioru i transportu odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz 

fakultatywnie (o ile rada gminy tak zdecydowała) z nieruchomości 

niezamieszkałych.  

Koszty zagospodarowania odpadów, to wydatki związane 

z ponoszeniem opłat za przekazanie odpadów do instalacji 

zajmujących się ich przetwarzaniem. 

Jeśli gmina należąca do związku międzygminnego nie posiada 

informacji o kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami na jej terenie ich alokacja na poszczególne gminy 

powinna zakładać wprost proporcjonalność szacowanych kosztów 

do liczby ludności zamieszkałej na terenie gminy dostępnej  

w Bazie Danych Lokalnych GUS 

(https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wymiary):  

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. 

 

 

 

 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wymiary

