Małgorzata Brzóska

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 zagospodarowania tych odpadów. Kluczowym pojęciem CzystGmU są odpady komunalne. Sama
CzystGmU nie zawiera definicji legalnej odpadów komunalnych, zatem ich znaczenia
należy 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 gospodarstwach 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
zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący
ich właściwości.

Powyższa definicja odpadów komunalnych oznacza, że odpady komunalne mogą powstawać 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 niebezpiecznych) wytwarzanych
poza gospodarstwami domowymi, zaliczenie ich do kategorii odpadów komunalnych odbywa się z uwzględnieniem łącznie dwóch kryteriów: podobieństwa składu i podobieństwa
charakteru odpadów do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
13

Rozdział III. Podstawowe pojęcia ważne dla prawidłowej sprawozdawczości
Co istotne w praktyce, ustawodawca nie uzależnił klasyfikowania odpadów jako odpadów komunalnych od ich wytwarzania w wyniku przebywania na nieruchomości ludzi,
a gminy w ramach stosowania narzędzi przewidzianych w CzystGmU – czy to administracyjnych, 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 grudnia 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 wysokości
co najmniej 50% wagi,
2) poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagi.
Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
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, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych.
Tabela 1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] do 2020 r.
Rok
papier, metal,
tworzywa
sztuczne, szkło

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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
inne niż
niebezpieczne
odpady budowlane
i rozbiórkowe

14

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30

36

38

40

42

45

50

60

70

2. Osiągnięcie poziomów przez gminy
Należy wspomnieć, że CzystGmU nie zawiera definicji takich pojęć, jak recykling, przygotowanie 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 widzenia – 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
wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii
i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub
do wypełniania wyrobisk. Oznacza to, że recyklingiem nie jest produkcja RDF, spalanie
odpadów 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 były odpadami, są
przygotowywane do tego, aby mogły być 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
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
1) do 16.7.2013 r. – do nie więcej niż 50% wagi całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
2) do 16.7.2020 r. – do nie więcej niż 35% wagi całkowitej masy odpadów komunalnych 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 ponownie
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 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć
w poszczególnych latach.
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Tabela 3. Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć
w poszczególnych latach
Rok
%

2017

2018

2019

16.7.2020

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
o zasadzie określonej w art. 9e CzystGmU, który wskazuje instalacje właściwe dla
przetwarzania poszczególnych frakcji odpadów. I tak, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych
od właścicieli nieruchomości:
1) selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem
innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17
OdpadyU,
2) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, przy czym dopuszcza
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 rozumie
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 w art. 143 PrOchrŚrod, w tym wykorzystujący
nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów lub zapewniający:
1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub
w części do odzysku, lub
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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 dopuszczonego 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 przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres
nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
Z kolei ponadregionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest
wyłącznie spalarnia odpadów komunalnych o mocy przerobowej wystarczającej do
przyjmowania i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z obszaru
zamieszkanego przez co najmniej 500 tys. mieszkańców, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki.
Jedynie prawidłowe rozumienie przez przedstawicieli gmin zajmujących się odpadami
i ochroną środowiska powyższych definicji oraz skorelowanych z nimi obowiązków
podmiotów odbierających odpady komunalne pozwoli na przeprowadzanie rzetelnych
weryfikacji sprawozdań składanych zarówno przez te podmioty, jak i przez podmioty
prowadzące PSZOK. Tylko bowiem zapewnienie przez wszystkie podmioty regulujące
gospodarkę 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.

Podstawa prawna:
● ar t. 3 ust. 1 pkt 3, 4, pkt 10, 14, 22, 23, ar t. 17, ar t. 30 ust. 4 OdpadyU,
● ar t. 3b, ar t. 3c, ar t. 9e CzystGmU,
● ar t. 143, ar t. 207 PrOchrŚrod.
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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
składający
sprawozdanie
podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości

Rodzaj sprawozdania

Termin
składania/
Okresy objęte
sprawozdaniem

Organ,
do którego
składane jest
sprawozdanie

sprawozdanie o masie poszczególnych okresy półroczne wójt, burmistrz
rodzajów odebranych odpadów komulub prezydent
nalnych oraz sposobie ich zagospodamiasta
rowania, masie odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne, oraz
o liczbie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem
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Termin
składania/
Okresy objęte
sprawozdaniem

Organ,
do którego
składane jest
sprawozdanie

sprawozdanie o masie poszczególnych do 31 stycznia
rodzajów zebranych odpadów komunal- za poprzedni rok
nych, stanowiących frakcje odpadów
kalendarzowy
komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła, ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem instalacji,
do których zostały przekazane zebrane
odpady komunalne oraz o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła przygotowanych do ponownego
użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych

wójt, burmistrz
lub prezydent
miasta

podmiot prowadzą- sprawozdanie o masie poszczególnych do 31 stycznia
cy PSZOK
rodzajów zebranych odpadów komunal- za poprzedni rok
nych, w tym o odpadach ulegających
kalendarzowy
biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem
instalacji, do których zostały przekazane
zebrane odpady komunalne, pozostałości z sortowania przeznaczonych do
składowania powstałych z zebranych
przez podmiot odpadów komunalnych,
odpadów papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła przygotowanych do
ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot
odpadów komunalnych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących
odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom odzysku
powstałych z zebranych przez podmiot
odpadów komunalnych

wójt, burmistrz
lub prezydent
miasta

Podmiot
składający
sprawozdanie
podmiot zbierający
odpady komunalne
stanowiące frakcje
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
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Rodzaj sprawozdania

1. Informacje ogólne
Podmiot
składający
sprawozdanie

Rodzaj sprawozdania

Termin
składania/
Okresy objęte
sprawozdaniem

Organ,
do którego
składane jest
sprawozdanie

podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych

sprawozdanie zawierające informacje
o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych
odebranych z obszaru danej gminy,
informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze
wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości
ciekłe, liczbę właścicieli nieruchomości,
od których zostały odebrane nieczystości ciekłe

do końca miesią- wójt, burmistrz
ca następujące- lub prezydent
go po kwartale,
miasta
którego dotyczy

wójt, burmistrz lub
prezydent miasta

sprawozdanie zawiera:
– informację o masie poszczególnych
rodzajów odebranych z terenu gminy
odpadów komunalnych, w tym o odebranych 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
gminy punktach selektywnego 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 pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania,
przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych i zebranych
z terenu gminy odpadów komunalnych,
– informację o osiągniętych poziomach
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
– liczbę właścicieli nieruchomości, od
których zostały odebrane odpady komunalne

do 31 marca
roku następującego po roku,
którego dotyczy

marszałek województwa,
WIOŚ
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Podmiot
składający
sprawozdanie
marszałek województwa

Rodzaj sprawozdania
sprawozdanie zawiera:
– informację o masie poszczególnych
rodzajów odebranych z terenu województwa odpadów komunalnych,
w tym o odebranych 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 pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania,
przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych i zebranych
z terenu województwa odpadów komunalnych,
– informację o osiągniętych przez gminy
z terenu województwa poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania,
– liczbę właścicieli nieruchomości, od
których zostały odebrane odpady komunalne

Termin
składania/
Okresy objęte
sprawozdaniem

Organ,
do którego
składane jest
sprawozdanie

do 15 lipca roku
następującego
po roku, którego
dotyczy

minister właściwy do spraw
środowiska

2. Sprawozdania podmiotu odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości
Ustawodawca nałożył na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 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. Sprawozdania
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.
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3. Sprawozdania zerowe
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 wskazaniem
instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli
nieruchomości,
2) pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot
odpadów komunalnych,
3) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi,
4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom
odzysku.
Powyższy podział skorelowany jest z treścią załącznika nr 1 do WzórGospOdpKomR.
Należy pamiętać, że podmioty, które w danej gminie odbierały odpady komunalne nie
na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej z zamawiającym, lecz
na podstawie umowy lub umów z właścicielem nieruchomości, dodatkowo zobowiązane
są do zamieszczenia w sprawozdaniu informacji o osiągniętych poziomach recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 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
których odbierane były w okresie sprawozdawczym odpady komunalne, oraz dołącza do
sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarła umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli 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 opisane w rozdziale VII „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
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Rozdział IV. Rodzaje sprawozdań składanych na podstawie CzystGmU
ZmCzystGmU14. Do czasu uchwalenia tej nowelizacji w orzecznictwie sądów administracyjnych 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 odbieranie 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
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w terminie jak dla sprawozdania właściwego.
Oznacza to, że każdy podmiot wpisany do RDR jest zobowiązany do złożenia w terminie sprawozdania: merytorycznego (gdy faktycznie odbierał odpady komunalne) lub
sprawozdania zerowego (gdy tych odpadów w ogóle nie odbierał). Powyższe obowiązki
– także w zakresie sprawozdania zerowego – skorelowane są z sankcjami w postaci nakładania administracyjnych kar pieniężnych.
Ponownie zwracamy uwagę, że obecny wzór sprawozdania nie różnicuje już sytuacji
w zakresie wypełniania poszczególnych części sprawozdania przez podmiot, który w danym półroczu faktycznie odpady komunalne odbierał (dotychczasowa część A) od podmiotu, który w tym okresie w danej gminie odpadów komunalnych nie odbierał (dotychczasowa część B). Zgodnie z przypisem 3) do załącznika nr 1 do WzórGospOdpKomR
podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów
komunalnych, w dziale II w pozycji „Masa odebranych odpadów komunalnych” wpisuje
„0” i przekazuje sprawozdanie zerowe. W przypadku gdy podmiot odbierający odpady
komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości odbierał na terenie
danej gminy odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w pierwszym półroczu
i nie odbierał odpadów komunalnych w drugim półroczu, w sprawozdaniu zerowym za
drugie półrocze wypełnia dodatkowo dział VI.
Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za
pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

4. Sprawozdania podmiotu prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Podmioty prowadzące PSZOK – poza samymi gminami – zobowiązane są do sporządzenia rocznych sprawozdań. Sprawozdania z działalności PSZOK przekazywane są
właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta, do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Zatem sprawozdanie za rok 2018 powinno zostać przekazane najpóźniej do 31 stycznia 2019 r.
Sprawozdanie składa się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
WzórGospOdpKomR.
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5. Roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne...
Dyspozycja art. 9na CzystGmU, wprowadzonego do ustawy po tzw. dużej nowelizacji
z 2014 r., w ust. 3 określa treść sprawozdania składanego przez PSZOK. Powinny się
w nim znaleźć informacje o:
1) masie poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, w tym o odpadach ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze
wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne,
2) masie pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych,
3) masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do
ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów
komunalnych,
4) masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi
przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom
odzysku powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych.
Ważne
Naruszenie przepisów w zakresie rzetelności oraz terminowości w złożeniu sprawozdania
stanowi delikt administracyjny, zagrożony sankcjami pieniężnymi tożsamymi jak te przewidziane dla podmiotu odbierającego odpady komunalne w gminie.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za
pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

5. Roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady
komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
Podmioty zbierające odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła zobowiązane są do sporządzenia rocznych
sprawozdań. Sprawozdania przekazywane są właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, do 31 stycznia
za poprzedni rok kalendarzowy. Zatem sprawozdanie za rok 2018 powinno zostać
przekazane najpóźniej do 31 stycznia 2019 r.
Sprawozdanie składa się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
WzórGospOdpKomR.
Dyspozycja art. 9nb CzystGmU określa treść sprawozdania składanego przez podmioty
zbierające odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Powinny się w nim znaleźć:
1) informacje o masie poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych,
stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
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i szkła, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne,
2) informacje o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez
podmiot odpadów komunalnych.
Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za
pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

6. Kwartalne sprawozdania podmiotu prowadzącego
działalność w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.
Sprawozdanie składane jest zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do
WzórGospOdpKomR i zawiera następujące dane:
1) informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy,
2) informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe,
3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.
Dodatkowo należy pamiętać, że podmiot składający sprawozdanie powinien załączyć
do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy
rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach należy zamieścić imię i nazwisko albo nazwę oraz
adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.
Sprawozdania składa się za okresy kwartalne, do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy, czyli w praktyce:
1) za pierwszy kwartał – do 30 kwietnia danego roku,
2) za drugi kwartał – do 31 lipca danego roku,
3) za trzeci kwartał – do 31 października danego roku i
4) za czwarty kwartał – do 31 stycznia roku następnego.
Ważne
Naruszenie przepisów w zakresie rzetelności oraz terminowości w złożeniu sprawozdania
stanowi delikt administracyjny, zagrożony sankcjami pieniężnymi tożsamymi jak te przewidziane dla podmiotu odbierającego odpady komunalne w gminie.
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