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Rozdział I. System gospodarki odpadami
komunalnymi po 2013 r. – wprowadzenie

Ustawa z 1.7.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1.1.2012 r. wprowadziła do polskiego sys-
temu prawa tzw. rewolucję śmieciową, która całkowicie zmieniała dotychczasowy spo-
sób zarządzania gospodarką odpadów komunalnych, jednocześnie czyniąc gminę klu-
czową jednostką, mającą za zadanie nie tylko zbudowanie nowego systemu, lecz także
jego uszczelnienie oraz dostosowanie do wymogów prawa unijnego. Na jej podstawie
gmina została zobligowana do przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w za-
kresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Aby zapewnić efektywność funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami ko-
munalnymi, wzmocniono funkcje kontrolne gmin m.in. poprzez uprawnienie (de facto
także obowiązek) monitorowania działań podejmowanych przez właścicieli nierucho-
mości, egzekwowanie nowych obowiązków sprawozdawczych nałożonych na podmioty
prowadzące działalność gospodarczą w obszarze odpadów komunalnych oraz uprawnie-
nia do nakładania na te podmioty administracyjnych kar pieniężnych. Na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast nałożono obowiązek organizowania przetargów na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych lub na odbiór odpadów, co doprowadziło do
konfuzji uprawnień po stronie gmin – z jednej strony bowiem ich organy wykonawcze
występują w stosunku do podmiotów odbierających odpady w charakterze nadzorcy ca-
łego systemu, a z drugiej strony – gminy działają jako organizator postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego, tj. w charakterze zamawiającego. Z praktycznego punktu
widzenia sytuacja ta doprowadza w wielu przypadkach do mieszania przez gminy kom-
petencji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa kontraktów, także na gruncie
sprawozdawczości, o czym szerzej dalej.
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W zakresie sprawozdawczości ZmCzystGmU11 wprowadziła całkiem nowy rozdział 4B
zatytułowany „Sprawozdawczość”, odnoszący się do:

1) kwartalnych sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komu-
nalne od właścicieli nieruchomości,

2) kwartalnych sprawozdań podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

3) rocznych sprawozdań wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast z realizacji za-
dań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

4) rocznych sprawozdań marszałków województwa z realizacji zadań z zakresu go-
spodarowania odpadami komunalnymi.

W celu zapewnienia szczelności systemu ZmCzystGmU11 oraz kolejne nowelizacje
CzystGmU nakładają obowiązki sprawozdawcze na wszystkie podmioty biorące udział
w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, tj. na podmioty odbierające odpady
komunalne, na gminy, podmioty prowadzące punkty selektywnej zbiórki odpadów
(PSZOK) oraz częściowo na prowadzących regionalne instalacje do przetwarzania odpa-
dów komunalnych oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu (art. 9oa
ust. 1). CzystGmU określa też, jakie informacje powinny zawierać poszczególne sprawoz-
dania.

ZmCzystGmU11 nie znała pojęcia sprawozdania zerowego, które zostało wprowadzone
do CzystGmU dopiero kolejną nowelizacją, po ukształtowaniu się odpowiedniego orzecz-
nictwa sądów administracyjnych.

Co więcej, także sam sposób składania sprawozdań z punktu widzenia zachowania termi-
nów budził wiele kontrowersji. Dyspozycja art. 9n ust. 2 CzystGmU posługiwała się ter-
minem „przekazać” sprawozdanie, a nie „złożyć” lub „doręczyć”, co miało znaczenie dla
interpretacji tego przepisu. Praktyka stosowania znowelizowanej CzystGmU wykształ-
ciła orzecznictwo, zgodnie z którym termin na złożenie sprawozdania kwartalnego jest
zachowany, jeżeli sprawozdanie w ostatnim dniu terminu zostanie nadane w placówce
pocztowej operatora publicznego. Tak m.in. napisano w orzeczeniu Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego w Katowicach z 13.10.2014 r. (SKO-OS/428/1906/11754/14/
KK). Taki sposób interpretacji przepisu został wprowadzony do CzystGmU dopiero
na mocy nowelizacji z 28.11.2014 r. (tzw. duża nowela CzystGmU).

Tą samą nowelizacją CzystGmU, tj. z 28.11.2014 r.:
1) wprowadzono – w miejsce dotychczasowych kwartalnych sprawozdań składanych

przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości –
sprawozdania półroczne,

2) wprowadzono obowiązek składania sprawozdań zerowych oraz
3) nałożono na prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunal-

nych, z wyłączeniem gmin, obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań, skła-
danych w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Z kolei w art. 14 ZmSamGminU15 doprecyzowano przepisy dotyczące kar pieniężnych
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości,
przewidzianych w CzystGmU. Od dnia wejścia w życie ZmSamGminU15 kary za nierze-
telne lub nieterminowe sprawozdania są wymierzane także w stosunku do podmiotów
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prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych.

Na dzień 1.1.2018 r. CzystGmU obowiązuje w wersji ogłoszonej jako tekst jednolity
ustawy z 9.6.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289).

Warto jednak wspomnieć, że w grudniu 2017 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opu-
blikowała w Wykazie prac legislacyjnych i programowych założenia do projektu ustawy
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Sejm VIII kadencji, pro-
jekt nr UD332). Z informacji zamieszczonych na stronie kancelarii wynika, że przyczyny
i potrzeby wprowadzenia nowych rozwiązań wynikają z Krajowego planu gospodarki od-
padami 2022 (KPGO 2022), gdzie rekomendowane jest podjęcie działań w zakresie no-
welizacji ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu wy-
eliminowania zidentyfikowanych problemów:

1) ograniczony nadzór gmin nad właściwym postępowaniem z odpadami komunal-
nymi spowodowany wyborem łącznego przetargu na odbiór i zagospodarowanie
odpadów,

2) możliwość ryczałtowego rozliczania firmy odbierającej odpady komunalne od
mieszkańców, co utrudnia gminom kontrolę nad strumieniem odpadów komunal-
nych oraz może prowadzić do podwyższenia kosztów systemu (przeszacowanie
kosztów odbioru odpadów komunalnych),

3) zbyt mała ilość odpadów zbieranych selektywnie.

Ponadto, w ocenie kancelarii, planowane są zmiany w CzystGmU, które przyczynią się
do usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. Zmiany
zostały zidentyfikowane w związku ze skargami i zapytaniami właścicieli nieruchomości,
zarządzających gminami, a także interpelacjami i zapytaniami poselskimi.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  9 o a  u s t.   1  Z m C z y s t G m U 1 1,
•  a r t.  9 n  u s t.   2  C z y s t G m U,
•  a r t.  1 4  Z m S a m G m i n U 1 5.
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Rozdział II. Podstawowe akty
prawne ważne z punktu widzenia
sprawozdawczości odpadowej

Podstawowym aktem prawnym regulującym obowiązki związane z koniecznością spo-
rządzania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz podmiotów
prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych jest CzystGmU, a w szczególności jej rozdział 4B zatytuło-
wany „Sprawozdawczość i analizy”.

Aktem prawnym, bez którego zrozumienie mechanizmów oraz obowiązków nałożonych
na gminy jest niemożliwe, jest OdpadyU, która nie tylko definiuje podstawowe pojęcia
prawne związane z gospodarką odpadami, lecz także zawiera wiele przepisów szczegól-
nych, takich jak: region gospodarki odpadami, regionalna instalacja do przetwarzania
odpadów komunalnych, sposób uchwalania krajowego i wojewódzkich planów gospo-
darki odpadami oraz uchwał w sprawie ich wykonania, a także przepisy regulujące ewi-
dencję odpadów, bez znajomości których stosowanie CzystGmU jest niemożliwe.

Trzecia grupa przepisów związana ze sprawozdawczością z zakresu odpadów komunal-
nych to rozporządzenia, w tym w szczególności:

1) WzórGospOdpKomR,
2) PozRecR oraz
3) PozOgrSkładR.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 9t CzystGmU minister właściwy do
spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz koniecznością
zapewnienia skutecznej kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach,
określa, w drodze rozporządzenia, wzory sprawozdań:

1) półrocznych – sporządzanych przez podmiot odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości,
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2) rocznych – sporządzanych przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych,

3) kwartalnych – sporządzanych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

4) rocznych – sporządzanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z reali-
zacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

5) rocznych – sporządzanych przez marszałka województwa z realizacji zadań z za-
kresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od 30.6.2016 r. obowiązują nowe wzory sprawozdań określone we WzórGospOdp-
KomR. Warto nadmienić, że ZmGospOpakowaniaU17 wprowadziła od 1.1.2018 r. nowe
brzmienie art. 9t CzystGmU, przy czym wbrew niektórym opiniom, ustawa ta nie uchyliła
WzórGospOdpKomR. Pośród przepisów przejściowych GospOpakowaniaU oraz niektó-
rych innych ustaw brak przepisu uchylającego lub wprowadzającego cezus czasowy dla
obowiązywania WzórGospOdpKomR. Brak takiego przepisu także w treści samego Wzór-
GospOdpKomR. Oznacza to, że sprawozdania za drugie półrocze 2017 r. należy składać
na wzorach określonych w załącznikach do WzórGospOdpKomR. Jeżeli chodzi o spra-
wozdania za pierwsze półrocze 2018 r. – do dnia uchwalenia przez ministra właściwego
do spraw środowiska nowego rozporządzenia, na podstawie delegacji ustawowej z art. 9t
CzystGmU, obowiązywać będzie WzórGospOdpKomR.

Warto nadmienić, że wzór sprawozdania podmiotu odbierającego odpady od właścicieli
nieruchomości składa się z dwóch części:

1) części A – wzór półrocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbie-
rający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz

2) części B – wzór sprawozdania zerowego podmiotu odbierającego odpady komu-
nalne od właścicieli nieruchomości.

Kwartalne sprawozdanie sporządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za rok 2016
powinno być sporządzone zgodnie z dotychczasowymi przepisami, tj. rozporządzeniem
Ministra Środowiska z 15.5.2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpa-
dach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Tożsame rozwiązanie dotyczy rocznego spra-
wozdania marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi za rok 2015.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  9 t  C z y s t G m U.
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Rozdział III. Podstawowe pojęcia ważne
dla prawidłowej sprawozdawczości

1. Odpady komunalne
Zgodnie z art. 1 pkt 2 CzystGmU ustawa określa warunki wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospo-
darowania tych odpadów. Kluczowym pojęciem CzystGmU są odpady komunalne. Sama
CzystGmU nie zawiera definicji legalnej odpadów komunalnych, zatem ich znaczenia na-
leży poszukiwać w OdpadyU.

Ważne

Artykuł 3 ust. 1 pkt 3 OdpadyU stanowi, że odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których
posiadacz się pozbywa, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany.

Z kolei art. 3 ust.1 pkt 4 OdpadyU stanowi, że odpady komunalne to odpady powstające w gospo-
darstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, 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.

Zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zo-
stały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich wła-
ściwości.

Powyższa definicja odpadów komunalnych oznacza, że odpady komunalne mogą po-
wstawać w gospodarstwach domowych, ale także poza nimi (np. w biurach, placówkach
oświatowych, szpitalach), niemniej odpady niebezpieczne są traktowane jak odpady
komunalne tylko wtedy, kiedy powstają w gospodarstwach domowych. Jak wskazuje
się w orzecznictwie, w przypadku odpadów (niezawierających odpadów niebezpiecz-
nych) wytwarzanych poza gospodarstwami domowymi, zaliczenie ich do kategorii od-
padów komunalnych odbywa się z uwzględnieniem łącznie dwóch kryteriów: podobień-
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stwa składu i podobieństwa charakteru odpadów do odpadów powstających w gospodar-
stwach domowych.

Co istotne w praktyce, ustawodawca nie uzależnił klasyfikowania odpadów jako odpa-
dów komunalnych od ich wytwarzania w wyniku przebywania na nieruchomości ludzi,
a gminy w ramach stosowania narzędzi przewidzianych w CzystGmU – czy to administra-
cyjnych, czy z zakresu prawa zamówień publicznych – nie mają kompetencji do zmiany
zakresu definicji legalnej tych odpadów (podobnie: rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Wielkopolskiego z 24.9.2014 r., KN-I.4131.1.373.2014.22, Legalis).

2. Osiągnięcie poziomów przez gminy
Do 31.12.2020 r. gminy mają obowiązek osiągnięcia (art. 3b CzystGmU):

1) poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysoko-
ści co najmniej 50% wagi,

2) poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi me-
todami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych sta-
nowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagi.

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpa-
dów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, jak również poziomy
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
– w poszczególnych latach do 31.12.2020 r. – a także sposób obliczania tych poziomów
określa PozRecR.

Załącznik do PozRecR stanowią tabele, w których określono poziomy recyklingu, przy-
gotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych.

Tabela 1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] do 2020 r.

Rok

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

papier, metal, tworzywa
sztuczne, szkło

10 12 14 16 18 20 30 40 50

Tabela 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami [%] do 2020 r.

Rok

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

inne niż niebezpieczne odpady
budowlane i rozbiórkowe

30 36 38 40 42 45 50 60 70
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W praktyce pojawia się istotny problem dotyczący danych odnośnie do poziomów, które
powinny zostać uwzględnione w półrocznych sprawozdaniach składanych przez pod-
mioty odbierające odpady komunalne za drugie półrocze 2017 r. Wynika to z faktu, że
31.12.2017 r. weszło w życie PozOgrSkładR, które co prawda nie zmienia samych procen-
towych wartości poziomów do osiągnięcia w roku 2017, ale zmienia metodologię obli-
czeń stosowanych do obliczania poziomów, co biorąc pod uwagę jego datę wejścia w życie
(31.12.2017 r. do stosowania już za drugie półrocze 2017 r.) wymaga pozyskania danych
od RIPOK, które jako jedyne, odpowiadając za procesy mechaniczno-biologicznego prze-
twarzania odpadów, mają faktyczny wpływ na możliwość osiągnięcia – z masy odpadów
przekazanych przez podmioty odbierające odpady do instalacji – poziomów ograniczenia
składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Faktu tego w dal-
szym ciągu zdaje się nie dostrzegać polski ustawodawca, który sankcje administracyjne
za nieosiągnięcie poziomów nakazuje organom nakładać wyłącznie na podmioty tech-
nicznie odbierające odpady, a nie na podmioty je przetwarzające. Skoro z jednej strony
instalacje, w których można przetwarzać zmieszane odpady komunalne oraz odpady zie-
lone, muszą spełniać wysokie wymogi techniczne oraz formalnoprawne (uwzględnienie
takiej instalacji w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpa-
dami), to dlaczego w sytuacjach, gdy tak reglamentowane prawnie i technicznie instala-
cje nie są w stanie osiągać poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji, wyeliminowano je z administracyjnoprawnego łańcu-
cha nadzoru oraz nakładania sankcji pieniężnych? Ustawodawca nakazuje, pod rygorem
kary administracyjnej, przekazywać podmiotom odbierającym zmieszane odpady komu-
nalne oraz odpady zielone bezpośrednio do instalacji regionalnych w danym regionie
(wielokrotnie prowadzone i zarządzane przez podmioty całkowicie niepowiązane z pod-
miotami odbierający i odpady komunalne), by wobec braku technicznych możliwości ta-
kich instalacji pozwalających na osiągnięcie poziomów ograniczenia składowania masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, finalnie karać podmioty odbierające
odpady od właścicieli nieruchomości. Trudno znaleźć uzasadnienie dla utrzymywania
takiej niekonsekwencji faktycznej i prawnej.

Należy wspomnieć, że CzystGmU nie zawiera definicji takich pojęć, jak recykling, przygo-
towanie do ponownego użycia czy odzysk innymi metodami. Podobnie jak w przypadku
odpadów komunalnych określenia powyższych pojęć należy poszukiwać w OdpadyU.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, czym – z legalnego i technicznego punktu widze-
nia – jest odzysk odpadów. Przez odzysk należy rozumieć jakikolwiek proces, którego
głównym celem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie
innych materiałów, które w przeciwnym wypadku zostałyby użyte do spełnienia danej
funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji
w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce (art. 3 ust.1 pkt 14 OdpadyU).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 23 OdpadyU przez recykling rozumie się odzysk, w ramach
którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wyko-
rzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie
materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i po-
nownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do



Rozdział III. Podstawowe pojęcia ważne dla prawidłowej sprawozdawczości

10

wypełniania wyrobisk. Oznacza to, że recyklingiem nie jest produkcja RDF, spalanie od-
padów w spalarniach czy wypełnianie wyrobisk.

Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 22 OdpadyU przez przygotowanie do ponownego
użycia należy rozumieć odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie,
w ramach których produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami,
są przygotowywane do tego, aby były ponownie wykorzystane bez jakichkolwiek innych
czynności wstępnego przetwarzania.

Zarówno CzystGmU, jak i OdpadyU nie zawierają definicji legalnej odzysku innymi
metodami. Można jedynie przypuszczać, że jest to odzysk inny niż recykling.

Z kolei art. 3c CzystGmU nakłada na gminy obowiązek ograniczenia masy odpadów ko-
munalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1) do 16.7.2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komu-
nalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

2) do 16.7.2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komu-
nalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Podobnie jak w przypadku recyklingu, przygotowania do ponownego użycia czy odzysku
innymi metodami, CzystGmU nie zawiera także definicji legalnej odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Z pomocą przychodzi tu po-
nownie OdpadyU, której art. 3 ust. 1 pkt 10 wyjaśnia, co należy rozumieć przez odpady
ulegające biodegradacji. Są to zatem odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub
beztlenowemu z udziałem mikroorganizmów.

Dodatkowo należy wskazać, że załącznik nr 1 do PozOgrSkładR określa poziomy ograni-
czenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skła-
dowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach.

Tabela 3. Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegrada-
cji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszcze-
gólnych latach

Rok

2017 2018 2019 16.07.2020

% 45 40 40 35

Na przygotowanie się do finalnego wykonania obowiązków określonych w art. 3b i 3c
CzystGmU gminy mają łącznie 9 lat.

3. Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
Chcąc dokładnie zrozumieć dane zamieszczane w sprawozdaniach, w szczególności
w sprawozdaniach sporządzanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości oraz przez podmioty prowadzące PSZOK, należy pamiętać
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o zasadzie określonej w art. 9e CzystGmU, który wskazuje instalacje właściwe dla prze-
twarzania poszczególnych frakcji odpadów. I tak, podmiot odbierający odpady komu-
nalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od
właścicieli nieruchomości:

1) selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednic-
twem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania od-
padów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa
w art. 17 OdpadyU,

2) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do re-
gionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, przy czym dopusz-
cza się przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych do ponadregionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Hierarchia postępowania z odpadami jest następująca:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów,
2) przygotowanie do ponownego użycia,
3) recykling,
4) inne rodzaje odzysku,
5) unieszkodliwianie.

Z kolei przez regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych ro-
zumie się zakład zagospodarowania odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do
przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej
120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której
mowa w art. 207 PrOchrŚrod lub technologii, o której mowa wart. 143 PrOchrŚrod,
w tym wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów lub zapew-
niający:

1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w ca-
łości lub w części do odzysku lub

2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów
oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków
wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach
odrębnych lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczo-
nego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 OdpadyU, lub

3) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego prze-
twarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania od-
padów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie
krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do me-
chaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Z kolei ponadregionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest
wyłącznie spalarnia odpadów komunalnych o mocy przerobowej wystarczającej do przyj-
mowania i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z obszaru za-
mieszkanego przez co najmniej 500 tys. mieszkańców, spełniająca wymagania najlepszej
dostępnej techniki.
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Jedynie prawidłowe rozumienie przez przedstawicieli gmin zajmujących się odpadami
i ochroną środowiska powyższych definicji oraz skorelowanych z nimi obowiązków pod-
miotów odbierających odpady komunalne pozwoli na przeprowadzanie rzetelnych we-
ryfikacji sprawozdań składanych zarówno przez te podmioty, jak i przez podmioty pro-
wadzące PSZOK. Tylko bowiem zapewnienie przez wszystkie podmioty regulujące go-
spodarkę odpadami komunalnymi wysokiego poziomu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, a co za tym idzie, przekazywania ich do właściwych instalacji, umożliwi
gminom osiągnięcie poziomów określonych w art. 3b i 3c CzystGmU.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  3  u s t.   1  p k t   3,  p k t  4,  p k t   1 4,  a r t.   1 7  O d p a d y U,
•  a r t.  3 b,  a r t.   3 c,  a r t.   9 e  C z y s t G m U,
•  a r t.  1 4 3,  a r t.   2 0 7  P r O c h r Ś r o d.
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Małgorzata Brzóska

Rozdział IV. Rodzaje sprawozdań
składanych na podstawie CzystGmU

1. Informacje ogólne
Z punktu widzenia CzystGmU sprawozdania dotyczące odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych składają trzy
grupy podmiotów:

1) wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast;
2) marszałkowie województw oraz
3) inne podmioty:

a) odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
b) zbierający odpady komunalne,
c) opróżniający zbiorniki bezodpływowe i transportujący nieczystości.

Tabela 1. Zestawienie podstawowej charakterystyki sprawozdań

Podmiot składa-
jący sprawozdanie

Rodzaj sprawozdania

Termin składa-
nia/Okresy
objęte spra-
wozdaniem

Organ, do
którego skła-

dane jest
sprawozdanie

podmiot odbierający
odpady komunalne od
właścicieli nierucho-
mości

sprawozdanie o masie poszczególnych rodzajów odebranych
odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowa-
nia, masie odpadów komunalnych ulegających biodegrada-
cji, liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały ode-
brane odpady komunalne, oraz o liczbie właścicieli nie-
ruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób
niezgodny z regulaminem

okresy pół-
roczne

wójt, burmistrz
lub prezydent
miasta

podmiot zbierający od-
pady komunalne

sprawozdanie o masie poszczególnych rodzajów zebranych
odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów ko-
munalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych,

do 31 stycznia
za poprzedni rok
kalendarzowy

wójt, burmistrz
lub prezydent
miasta
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Podmiot składa-
jący sprawozdanie

Rodzaj sprawozdania

Termin składa-
nia/Okresy
objęte spra-
wozdaniem

Organ, do
którego skła-

dane jest
sprawozdanie

wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane
zebrane odpady komunalne, odpadów papieru, metali, two-
rzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia
i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpa-
dów komunalnych

podmiot prowadzący
PSZOK

sprawozdanie o masie poszczególnych rodzajów zebranych
odpadów komunalnych, w tym o odpadach ulegających biode-
gradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wska-
zaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane od-
pady komunalne, pozostałości z sortowania przeznaczonych
do składowania powstałych z zebranych przez podmiot odpa-
dów komunalnych, odpadów papieru, metali, tworzyw sztucz-
nych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do recy-
klingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów ko-
munalnych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących
odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego uży-
cia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku po-
wstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych

do 31 stycznia
za poprzedni rok
kalendarzowy

wójt, burmistrz
lub prezydent
miasta

podmiot prowadzący
działalność w zakre-
sie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych
i transportu nieczysto-
ści ciekłych

sprawozdanie zawierające informacje o ilości i rodzaju nie-
czystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy, infor-
macje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych,
wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przeka-
zane odebrane nieczystości ciekłe, liczbę właścicieli nieru-
chomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe

do końca mie-
siąca następują-
cego po kwar-
tale, którego do-
tyczy

wójt, burmistrz
lub prezydent
miasta

wójt, burmistrz lub pre-
zydent miasta

sprawozdanie zawiera:
– informację o masie poszczególnych rodzajów odebranych
z terenu gminy odpadów komunalnych, w tym o odebranych
odpadach ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich za-
gospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których
zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właści-
cieli nieruchomości,
– informację o działających na terenie gminy punktach selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych, masie odpadów
w nich zebranych oraz o sposobie ich zagospodarowania,
wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane
zebrane odpady komunalne,
– informację o masie pozostałości z sortowania i pozostało-
ści z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczo-
nych do składowania powstałych z odebranych i zebranych
z terenu gminy odpadów komunalnych,
– informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygoto-
wania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających bio-
degradacji przekazywanych do składowania,
– liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały ode-
brane odpady komunalne

do 31 marca
roku następują-
cego po roku,
którego dotyczy

marszałek woje-
wództwa
WIOŚ

marszałek wojewódz-
twa

sprawozdanie zawiera:
– informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych
z terenu województwa odpadów komunalnych, w tym o ode-
branych odpadach ulegających biodegradacji, oraz sposobie
ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do
których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od
właścicieli nieruchomości,
– informację o działających na terenie województwa PSZOK,
– informację o masie pozostałości z sortowania i pozostało-
ści z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczo-

do 15 lipca
roku następują-
cego, po roku,
którego dotyczy

minister wła-
ściwy do spraw
środowiska
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Podmiot składa-
jący sprawozdanie

Rodzaj sprawozdania

Termin składa-
nia/Okresy
objęte spra-
wozdaniem

Organ, do
którego skła-

dane jest
sprawozdanie

nych do składowania powstałych z odebranych i zebranych
z terenu województwa odpadów komunalnych,
– informację o osiągniętych przez gminy z terenu wojewódz-
twa poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego uży-
cia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy od-
padów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa-
nych do składowania,
– liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały ode-
brane odpady komunalne

2. Sprawozdania podmiotu odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości
Ustawodawca nałożył na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieru-
chomości na terenie danej gminy obowiązek: uzyskania wpisu do RDR (wpis uzyskuje się
jednokrotnie, chyba że zachodzą jakieś zmiany w odbieranych odpadach) oraz składania
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta półrocznych sprawozdań. Sprawozda-
nia przekazywane są za dany rok dwukrotnie:

1) za pierwsze półrocze danego roku kalendarzowego – do 31 lipca danego roku,
2) za drugie półrocze danego roku kalendarzowego – do 31 stycznia roku następnego

po roku, którego sprawozdanie to dotyczy.

Dyspozycja art. 9n CzystGmU wskazuje treść sprawozdania składanego przez podmioty
odbierające odpady i dzieli je na cztery grupy informacji dotyczących:

1) poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów
ulegających biodegradacji oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskaza-
niem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od
właścicieli nieruchomości,

2) pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarza-
nia, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot od-
padów komunalnych,

3) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponow-
nego użycia i poddanych recyklingowi,

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przy-
gotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom od-
zysku.

Powyższy podział skorelowany jest z treścią załącznika nr 1 do WzórGospOdpKomR, przy
czym podmioty, które faktycznie w danym okresie sprawozdawczym odbierały odpady,
wypełniają część A sprawozdania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dalszej części ni-
niejszej publikacji.

Należy pamiętać, że podmioty, które w danej gminie odbierały odpady komunalne nie
na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej z zamawiającym, lecz
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na podstawie umowy lub umów z właścicielem nieruchomości, dodatkowo zobowią-
zane są do zamieszczenia w sprawozdaniu informacji o osiągniętych poziomach recy-
klingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograni-
czenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skła-
dowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok. Firma, odbierając odpady
na podstawie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości (zasadniczo chodzi
o nieruchomości niezamieszkane), podaje także liczbę właścicieli nieruchomości, od któ-
rych odbierane były w okresie sprawozdawczym odpady komunalne, oraz dołącza do
sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawoz-
daniem zawarła umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych wła-
ścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach
zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres
nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy – informację, do kiedy umowa
obowiązywała.

Ważne

Niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego przez podmioty odbierające odpady, sankcjonowane
jest administracyjną karą pieniężną, określoną w art. 9n CzystGmU, co szczegółowo zostanie opi-
sane w rozdziale VI „Kary administracyjne związane ze sprawozdawczością”.

3. Sprawozdania zerowe
Wątpliwości związane z tymi podmiotami, które są w danej gminie wpisane do
RDR, jednak w okresie sprawozdawczym nie odbierały żadnych odpadów, rozwiała
ZmCzystGmU14. Do czasu uchwalenia tej nowelizacji w orzecznictwie sądów admini-
stracyjnych funkcjonowały dwie, odmienne, grupy poglądów. Część sądów przychylała
się do stanowiska, że o powstaniu obowiązku sprawozdawczego przesądza już sam wpis
do RDR. Druga grupa poglądów przychylała się z kolei do stanowiska, zgodnie z którym
o obowiązku sprawozdawczym decyduje faktyczne obieranie odpadów danym okresie,
a nie tylko aspekt formalnoprawny, jakim jest uzyskanie wpisu do RDR.

Obecnie, na podstawie art. 6n ust. 6 CzystGmU podmiot odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej
gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje sprawozdanie
zerowe wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w terminie jak dla sprawozda-
nia właściwego.

Podmioty składające sprawozdania zerowe wypełniają część B załącznika nr 1 do Wzór-
GospOdpKomR.

Oznacza to, że każdy podmiot wpisany do RDR jest zobowiązany do złożenia w terminie
sprawozdania: merytorycznego (gdy faktycznie odbierał odpady komunalne) lub spra-
wozdania zerowego (gdy tych odpadów w ogóle nie odbierał). Powyższe obowiązki –
także w zakresie sprawozdania zerowego – skorelowane są z sankcjami w postaci nakła-
dania administracyjnych kar pieniężnych.


