
Lp. Fragment rozporządzenia do którego 
wniesiono uwagę 
 

Treść uwagi 

1 Sprawozdania podmiotu odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości  - Dział II – informacja o 
odebranych odpadach komunalnych   

W dziale II należy podać wszystkie odpady 
komunalne odebrane, a następnie ponownie 
podać te same odpady w dziale III i IV z 
rozróżnieniem na odpady ulegające i 
nieulegające biodegradacji z wskazaniem czy 
zostały  zagospodarowane czy zmagazynowane – 
niepotrzebne powielanie tych samych informacji 

2 Sprawozdania podmiotu odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości  - Dział III – sposób 
zagospodarowania odebranych odpadów 
komunalnych   

W dziale III należy wskazać proces odzysku lub 
unieszkodliwianie zgodne z zał. nr lub nr 2 
ustawy o odpadach – przy niektórych odpadach 
– szczególnie odpadach niebezpiecznych 
występujący sporadycznie – odpady te 
przekazywane są  innemu zbierającemu i nie 
zawsze ten zbierający przekazuje je 
bezpośrednio do instalacji, nierzadko przekazuje 
innemu zbierającemu  i w dniu  składania 
sprawozdania nie jest znana instalacja do której 
trafiły odpady. Nie można w takiej sytuacji 
precyzyjnie określić procesu.  
Sprawozdanie powinno dopuszczać możliwość 
wpisania w tabeli wyrażenia określającego ten 
stan, zamiennie do procesu.  
W przypadku przekazywania niewielkich ilości 
odpadów (np. baterii, świetlówek, itp.) 
kolejnemu posiadaczowi odpadów , który nie 
posiada instalacji do ich przetwarzania, a 
magazynuje je i przekazuje je do przetwarzania 
po uzbieraniu konkretnej ilości transportowej – 
nie jest możliwe określenie procesu odzysku lub 
unieszkodliwiania, chociażby ze względu na fakt, 
iż odpady te mogą być magazynowane przez 
okres do trzech lat (zgodnie z zapisami 
ustawowymi) 

3 Sprawozdania podmiotu odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości  - Dział VI lit. a)  
informacja o masie metali, tworzyw 
sztucznych, papieru i szkła przekazanych 
do przygotowania do ponownego użycia i 
do recyklingu   

W dziale VI pkt a) proponujemy uwzględnienie 
odpadów metali, tworzyw sztucznych, papieru i 
szkła poddanych odzyskowi. 

4 Sprawozdania podmiotu odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości  - Dział VI lit. b)  
informacja o masie odpadów 
przekazanych do przygotowania do 
ponownego użycia i do recyklingu 

W Dziale VI lit. b)  informacja o masie odpadów 
przekazanych do przygotowania do ponownego 
użycia i do recyklingu – należy podać  informacje 
o przekazanych do przygotowania do 
ponownego użycia i do recyklingu odpadów 
innych niż wymienione w dziel VI lit a).                    
Ponieważ odpady przekazane do ponownego 
użycia lub recyklingu inne niż wymienione w 
dziale VI lt a , nie  są używane do wyliczenia 
osiągniętego poziomu recyklingu i ponownego 
użycia i podawanie ich jest niepotrzebne. 



5 Sprawozdania podmiotu odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości  - Dział VI lit. c)  łączna 
masa odebranych odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości [Mg] 

W dziel VI lit c należy  podać sumę wszystkich 
odebranych odpadów z wyłączeniem odpadów z 
grupy 17.  
Wnioskuje żeby odpady o kodzie 20 02 01 
(odpady ulegające biodegradacji)  i 20 01 08 
(odpady kuchenne ulegające biodegradacji)  
zostały również wyłączone z masy odpadów 
komunalnych która jest używana przy wyliczaniu  
osiągniętego poziomu recyklingi i przygotowania 
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła.  
Podmiot który świadczy usługę wywozu 
odpadów komunalnych z terenu gminy zgodnie z 
art. 9n ust.4 Uo UCPG w przypadku odbieranie 
jedynie odpadów zielonych nie ma możliwości 
osiągnąć wymaganych prawem poziomów 
recyklingu.  
W składzie morfologicznym odpadów 
biodegradowalnych  nie ma papieru, tworzyw 
sztucznych i szkła. 

6 Do wzoru sprawozdania półrocznego 
sporządzanego przez podmiot 
odbierający odpady komunalne od  
właścicieli nieruchomości 
Dział II 

-Propozycja rozszerzenia  tabeli o rubryki 
tj:sposób zagospodarowania odpadów, nazwa i 
adres  instalacji do której odpad przekazano 
-gdzie należy ująć odpady zmagazynowane w 
roku ubiegłym a przekazane do instalacji w roku 
sprawozdawczym 
 
 

7 Dział III tabela  a,b Usunąć  z działu tabele a,b  jako zbędne 

8 Dział III tabela  c -Powinna dotyczyć tylko te podmioty które 
posiadają składowiska i instalacje służące do 
odzysku, recyklingu i przetwarzania – pozostałe 
są informacją wtórną od podmiotów 
wymienionych w dziale II, którymi podmiot 
odbierający może nie dysponować 
-informacje dotyczące rozdziału na te z terenów 
wiejskich i miejskich wydają się nieistotne, tym 
bardziej podczas obsługiwania gmin mieszanych, 
składających się z miasta i wsi. Większość gmin 
to miejsko-wiejskie i odwrotnie , stad  dane 
trudne do oszacowania 

9 Dział IV - usunąć jako zbędny  
odpady zmagazynowane są pochodną  odpadów  
odebranych w roku i przekazanych do dalszych 
instalacji 

10 Dział V Podobnie jak w pkt  3 – powinien dotyczyć tylko 
te podmioty które mają własne instalacje – w 
przeciwnym wypadku  informację składa 
instalacja wymieniona w Dziale II, którymi 
podmiot odbierający może nie dysponować 

 


