
sPoRzĄDzANIE I PRzEKAzYWANIE zBIoRczYcH zEsTAwIEN DANYcH
o oDPADAcH IKoMUNArNYcH osADAcH ŚcIEKowYcH

posiodocz odpodów 'obowlqfony jest do:
plowodzenio ewic]encj] oc]podÓw f zonosowoniem kor|y ewidencji odpodÓw prcwoc]zonej
odrębnle do koŹdego rodzoju odpodu olozl Ub kor|y ptzekozonio odpoc]U'

Poslodocz odpodów prowodzqcy ewidencję zobowlqzony jest do:
i sporzqdzonjo pżekofcl.io zborczych zenoweń donych o ro.Izojoch lości oc]poc]ów,

o sposoboch gospodorowonio nimi orcz o insto|ocjoch iUEqdfenoch slużqcych dÓ
odfyskU i ! n]e9ko.I|Ńionio oC]pcdóvr',

. sporzqcuonio pżekofywonio zb]orcfych zenowień donych o komLJnolnych osodoch

Wy|wórco odpodów:
. koźcly' ktÓrego c]fioło|ność |Ub b},towonie powoc]Uje pown@on]e odpodów (pieMotny

wy|łórco odpodów},
. oroz koŻdy' kio preplowoclfo wslępne pueiwożonie, mie'onie Ub lnne duiołonio

powodu]qcg fm]onę chorokieru |Ub skłocIL] tych odpodów (wlórny wytwórco odpodów],
. wy|łórcq odpodów powsiojqcych w wynku śwodcfenio Us|Ug w zokres]e budowy'

rozbiórki' renrontu obiek|ów, czyvczenlo zbio.nlków |Ub uEqdzeń olof spźqion]o'
konseMocjii noprowjesi podmioi kióly świodcfy Usluqe, chybo że Umowo o śwlo.|czenle
UśłUg stonowi inocfej rA,i' 3 Usi' 2' pkt 22) uitar.ły z dnia 27 kvłietnio 2aal rck| o odpadoch
ltekst jednolity: Dr. U. z 2At0 r. Nr 185. poz. 1243)).

Posiodocz odpodów:
Kożc]y, kio foklycfnie wlodo odpodom| (wynvórco odpodów, ]nno osobo fizyczno, osobo
prowno Ub jec]nostko orgonizocy]no)' f \Ąry|qczeniem pfowodzqcego dzio|onośc w zokresie
lronspo.iu odpoclówj dor.niemylvo 5lę, że włodoiqcy powieEchniq fiemi je51 po3iodocfem
odpodów żnoldujqcych 3ię no nieruchomośc| rAri' 3 {rsi 2' p(i 13] Usiowy o odpodoĆh /ieksl
jednotity: Dz. U.22410 t. Nr l8s. poz 12r'3).

Obowiqzek ewidencji:
Posio(locz odpodów, fgodnie z o.l' 3ó ust' I Ustaw o odpodocń, powinien prcwodŻć
ewidencję pows|ojqcych odpaclów f fosiosowoniem korty ewldencj| odpodów prowodfo.ej
odrębnje dlo kożdego rodzoju odpodu orof kolty pEekozonio odpodu (fqoclnie ze wzorom
okresonynriw Rozpouqdfeniu Minisho srodowisko z dnio 8 grudnio 20]0 r' w sprowie wzorów
dokumentÓw s|osowonych no poiueby ewidencj i  odpoc]ów Dz 'U 'z20]0r 'Nr24' ,pof ' ]ó73).
Kor|y ewidencji]koĄ przekozonlo odpo.Iu puechowuje 5ię puez okres 5 ol'

Ewldencjo uprosrczono:
. prowodzq jq rno l i łedni pźedsiębiorcy, któuy spełniojq nosiępujqce Worunkl:

wyn,ouo]q odpody n|ebe'p|ec'new i]oścido ]0o kg @cfnie,
wynłoŹo]q odPody lnne n|ż n|ebe'plecfne, n]ebędqce odpoc]omi komunonymi'

w ioScldo 5 Mg (lon) rocznie lDz. U.0t. 152. 1735).

. ewidenc]o Uprosfczono odpodów prowodfono jesi f fosiosowon]em wyłqcfnie ko.]y
pżekofonio odpodu, co n]e zwonio pueclsięb orcy oc] spouqc]fenio zbiorczego
renow enio donych o odpocloch.

. lronspo'luiqcy odpody prowocli ewiclencje zronosowoniem jedynie ko.iy prfekozonlo
odpodu IAń 3ó Ust 5 Ustow o o4)adoch).



Obowiqzek prowodzenio ewidencji liejlgvgzy:
. ' Ą ' M o ' ' 0 4  . r I l o o o p o o o ^ . o m ' . o ' r , c .

. Wy]rłórców odpodów w posioci pojozdów wycolonych f eksp|ooiocji, jeżei poiozdy le
fos|oły pżekofone do predslębiorcy p|owodzqcego siocję demoniożU Ub
prfedl ębiorcy prowodf qce9o pUnkI zbieronjo pojozdów'

. osÓb fifycaych i jeclnos|ek orgonifocyjnych nlebędqcych pżedsięblorcomi, kióre
wykoruynujq odpody no włosne poiueby rAd' 3ó Ust' 2 3 Ustowy a adpodach]'

obowiqzek 5prowozdowczości:
lgodnie z on' 37 vstow o odpodoch posiodocz odpoc]ów prowodfqcy ewidenc]ę oc]poclÓw
jesi obowiqfony spożqdfć no fomu|ożu fbiorcze zes|ow]enie donych o rodfojoch i]ośc
odpodów' o sposoboch gospodorowonio n m orof o insto|o cioch i Uu qdzenjoch s]Użqcych do
odZyskU i Uniesfkod|jwionlo iych odpodów'

Termin i miejsce lkłodonio sprowozdoń
Zblorcze Zesiowlenlo donych noeży pzekof}łVoć morzołkowi wo]ewództwo włościwemu fe
MoLeclU no mieisce wvhłoronio, zbieronio' Ódzvsku |Ub Uneszkodiw]onio odoodów coroczne
w Termlnle do: 15 morcd rcku kolejneso ro popEedni .ok kolendoEowy (le. rok

UWAGA!!!  ZBIORCZE ZESTAWIENIE O'ODPADACH / O5ADACH ZA ROK
sPRAwozDAwczY 20l1 sPoRzĄDzA s|Ę NA NowYM FoRMULARzu

wzorylolmU|orry obowiqzujqce zo rok sprowozdowcry 2ol l określo:
RozpoEqduenle Mlnisiro Środowisko z dn|o 8 grL]dnio 2olo.. w sprow]e zokresu injormocjj orof
wzorÓw formu|oEy nuŻqcych do spoftqdfonio i pżekozlwon]o fbiorcfych festowień donych
o o d o o o o ' l  ( D  '  |  '  , o  o  N '  2 l o  p o / '  ó r A )  a r c  ę o  p o - q o / e 1 e  V | ^  o . . o o o ^ i s l o z d . o
8 gfuc]nio 20]0 l' w splow]e wforÓw dokumentów stosowonych no pol'eby ewidencj]
odpodów{Dz'  U '  z  20]0 Nr 249'  paf '  1ó73| '

Wzory|ormulorry obowiqzujqce zo rok sprowozdowczy 20l0 okreś|o:
RozpoEqdzenie Mlnisko środowisko f dnio 27 moio 2aa7 |. lDz' |)' z 2oa7, paf. 6aq araz
Rozporzqdzenie Minisifo sloc]owisko z c]n]o 8 grudn]o 20lo r' W sprowie wforów dok.]menlóW
nosowonych no potueby ewidenc]i odpodów (Dz. U' z20|aN|249, poz. | ó73).
Wforyfomu|oEy możno Pobroć ze saony |nternetowe||
ww.motopokkie.pllgospodorkoodpodomi

lednoslko/osobo odpowiedziolno
lesporPo rvr  Lrooqczre l  fofo f)J

osobo do konlok|U: Edy|o Goch' ie|. ll2) ó3 03 495, e mo]|: Edyto.Goch@unwm.p|
Podslowo prownol

L Uslowo r dnio 27 kwiein o 2001r. o odpodoch {ieksl jednoiiy: Dr. U. z 20i0 r. Nr 185.
Daz. 1243), an. 36 37 , 7?c-

2.

3.

Rofpouqdfenie Mnisiro Środowlsko z dn]o 27 wrześnio 2ool r' w splow e koioogu
odpodów (Dz.  U '  Nf  l l2 ,  poz '  l20ó) ,
RozpoEqdzenie Min]slro środowisko z dno 8 gruc]no 20lo r' w sprowie wzorów
clokumen|ów stosowonych no potreby ewidenc]i odpodów (Df. U. f 2010 Nr 249, poz'
1 ó 7 3 ) '

4' Rofpoęqdzenie Minisiro Środcwisko z dnio ]l grudnio 2oo] r, w sprowie rodfojów
odpoc]óW |Ub ich iości, dlo kiórych nie rno obowiqfk! prowodzeno ewic]encji odpodów,
orof koiegońi molych łedn]ch przedsięblorsiw, które mogq prowodić Uprosfczonq
ewidencję odpodÓw (Df' U' Nr l52, pof' l735,'



5' Rozpożqclzenie Minnro śrccIowisko f dnio 2] kwielnio 2ooó r' w sprowie |isly rodfoiów
o.lpodÓw' k|óre pos]odocz odpodów może pEekozywoć osobom li.r'cznvm Ub
]ednonkom orgonlfocyjnym nje będqcynr pu edsiębiorcor.i, orof dopUsfcfo.ych me|od
i c 1 o c l , . . '  r D  .  p a ! r . z - . t .

ó. Rofponqdzenie Minislro Środowisko f dnio 8 grudno 2o]o r. w sprowle fokresU ntormocl
orof wzolów formu oży s|!żqcyclr do spoEqdzonlo pżekofywonjo zbiofczych fes|owień
.lonych o o(]poc]och (Dz' U.2a1a Ń 2Ą9 paz )ó74).

7. Rozpozqdfenie Ministro Śroclowisko f dno 2] morco 2oOó r' w solowie oc]zvsku LJb
Uniesfkod|Ńiono odpodów pozo ]ns|o ocjomi i UEqdzeniomi {Df' U' 2ooó Ńl49 pof' 35ó).

llwogi i informocje dodotkowe:
rednonko r.o5y obowiqzujqco w korloch ewidencjioroz w rbiorcrych zesiowenioch Ms:

Pt 'e| iczn ik jednonek| 1 Mą = 1foNA= 1000ko
0,001 M9 = | kg 0.010 Mg= t0kg 0,100 Mg= 100k9

Koreklo sprowozdoniol
]eże]i z wery|kocl zbiorcfych zesiowień donych wyniko, że lnformocje puekozone puez
posiodoczo odpoclów sq nlezgodne fe stonern rzecĄryis]Ym, morszołek woewÓdf\ło wzylvo
w drodfe decyzji do kolekfy fbiorczego zes|owienio donych' Nedokonone kÓfek|V skutkuie
J-.o.'Am'ó po' oooc1 oopooo 4]-śl.Łpra .ab94js.j! oęe' ozo. o 70 o|' /ego ze'o$ iA]'o

sonkcje plenięźne:
Jeże|] posiodocz odpodów, wbrew obowjqfkowi, o kiórynr mowo ori' 3/ Un' 3 Usiowv
o odpodoch n]e p[ekozuje zblolczego festowien]o donych podego korze pieniężnej
w wysokośc 500z] (Arl. 7'c Un' 3 Ustowy o odpodoch).więcel lnfomocji no |emot 3onkcji
pienięźnych lnoŹno Uryskoć no shonie: łwv.mo|opolskle'p|/9oŚPodotkoodpodomi

Jednoslko/osobo odpowiedziolno
zespÓ] Po iryki Eko|og cfnej' Pokói253

osobo do koniokju:tukolf Moczulo, |e|' (]2)ó3-03.58/' e moi|: luko5f.Moczu|o@Umwm'p]

Rocf NE sPRAWof DAN|A o MAs|E WYTwoRzoNYcH, PRzYwlEz|oŃYcH
z zAGRAN|cY(PUsTYcH) oRAf wYwlEzloNYcH zA GRAN|cE oPAKoWAŃ

Doiycfy] prodlcentów' inrpoderów {pust/clr opokowoń], dokonujqcych
wewnqlaĄrspó|notowego nobyc]o (pus]ych opokowoń)' eksporiefów idokonujqcych
wewnqtfuspó|noiowej .]osiowy opokowo ń lzorówno plnych jok i pełnych) '
fofmu|oEe do skłodonio locfnych lp.owozdoń o mo5le wytwoEonych, pEywiefiońych
z zogtdnlcy oroz w},\ł/|€fiony.h zo glon|cę opokowoń okeś|olq:
zo|qczniki do rofpoEqc]zenjo Minis|ro sroc]owisko f dnio 3] gfuc]nlo ?oo4 r, w spfowle wzorów
lormu ory słUŹqcych do skiodonio rocznych sprowofdoń o mos]e wytdorzonych,
pż}ryiezionyc|,r z zogron]cy oroz wylv efionych fo grunicę opokowoń. (Dz' U' f 2oo5 r' Nr 4, Pof'
30]. wzory fomu|olry moźno pobioć fe Ś|rony lniemetowei:
www.molopohkle.pllgospoddrkoodpodomi

Jednoslko/osobo odpowiedŹloIno oroz mielsce skłodonio dokUmentów:
Zespół PclilYk] Eko ogicfiej' Pokói253

Osobo do konlokiu: sylwio Srumny,Ktsrko, tet. {t21ó3 m-t77.
e-moil: Sylwlo.Srumny-Xllrkd@tjmwm.pl

Podslowo prowno: l{l. 7 !si. I usiowy r mojo 2OOt r. o cpokowonioch i odpodoch
opokowoniowych {Df. U'f 200] r'' nr ó3, poz' ó38 z późn' fm,}'



oBoW|ĄzK| WYNIKAJĄCE z usTAwYo BAIER|ACH
IAKUMUTATORACH

Zoodn]e f oń' 3 Uśowy z dnio 24 kwieinio 2oo9 r' o boieńoch okumu|o|o@ch Dz' U' f 2009 r'

Ni79, poz' óóó Unowo regu lje prowo i obowiqzki podmiotów:

. wprowodroiqcych do obroiu boterie lokum'rloiorv,

. dysh.ybuljqcych boierie |Ub okumu|oiory|Ub spuęt,

. fbjerojqcych' pueiwouojqcych, dokonujqcych lecykingu |Ub Uneszkodiwionio zużylycl-]

boień] lub fużVjvch ok!mU o|orów; Ułtkljqcych bo|erie |Ub okur.U olory'

sprowofdonlo j $"/kozy, o których usiow e no|eżY wnieśc do Uuędu

Mo.szołkowsk]ego Wojewódftwo Mołopo|sk]ego do dnio: ]5 morco loku noslępujqcego Po
loku, k|óGgo ń'o*.ia"nI" dotycfy. zgodnie z oń' l2o Ust. l wprowodfojqcy boieńe l'rb

okumu|oioli pŻedkłodo sprowofdonio iwykozy' o kiórych mowo, w od' 3.4 Ust- 2, ori.35 Ust' l'

ori' 3ó Usi. 4, ori' 37 Ust' ó' oń' 4] Usi' 3, oń' 59 U'' 3 ioń' ó4 Un' 5'

Rodzoje obow|qzUjqcych opłot:
. optoto ptoduktowo (oń 38 43) Ustowo z dnio 24 kwieinio 2009 r. o -bo|eńoch

i okumu]oioroch (Dz' U. z 2oo9 |. Nr 79, paz, óó6) RozpaĘqtlenie Minisiro srodowsko
z dnia 3 grudnia.aoc r' \! sprowie stcwtj.apłaty praduktawej (Dz' U' 20a9 r. Ńr 215, paz'

1ó72,
. optoto deporytowo lor|.53 5ó) ustowd f dnio 24 kwenrio 2009 r' o 'boterioch

i"tL,muoió,oćr. (Dz. U' f 2oo9 r' N.79, pof, óó6| RozpaĘądzenie Min'sto srod.owisko
z dn|]a 7 liDca 2oló |' w iprawi'. stawek apłoty depafylawej (Dz- U.20la Nr l30 poz. 882),

. środki pu efnoczone nd pUb||cfne komPońie edUkocylne (ort' 37].

W z^riqzku f or|' ]8 Usłowy o bo|eńoch i okumu]otoroch, pEedsjębiorco pżed

rofpoczęciem d;oionoścl W zokresie wprowodzonio do obroiu boledl |Ub okumuotońw no

r"ń",i"i" t,.i' |Ub pueiłoEonio f\rżyiych boteii !b fużY]Ych oklnru|oiorów, pżed

aoiononiem pieuszegó wprowodzenio clo obrotu boieńl|Ub okum!|oto|ów no teryiońUm krop

Lb o:eMszeoo oP. i - ;?odo ' '  ż/| ,  '  '  oo.e ||JD ' '  ż '\ '  o.Lr- 'o|o|ó^ , . ' |  oboi io/o1/ do

!Ó .er io G'ó '1erńL ' r  p. . |orow o '/o.y ślodo. 'o .^o'  o wpk.|o le jesĘU o 'dz

uzyskonlo numeru rejet.owego.
Wsfvsikie nie']ędne doKlmenry r.omo znoeŹć no shonle M nis|ersiwo środowisko

wń'mos'gov.pt.w zokłodce Ś.odowuko/odpocly/zlrŻyie boieńe j okumuolory pod I nklem:

hflp://ww;.mos.gov.pl/kolegotlo/2453 turyte bdtede i okumuloiory/ oroz no slrone

iniernetowei www.molopolskle Pllodpodv.
Jednoslko/osobo odPowiedziolno
Zespół Po|l1yk] Ekologlczne], Pokój 253

osobo clo koniok|U:Mońo oobryś, i'^l. ll2)ó3 03- l77, e moil: Modo.GobryŚ@umwm.pl

M|EJscE sKtADANlA DoKUMENTÓW
Uruqd Morsf ołkowsk| wojewódzłwo Mołopohkiego

DeDorfomen| ślodowlsko' Rolnictwo I GeodeŹjl ' wydz|oł ochlony srodowisko

U|. Rocłow|cko 5ó;30'0l7 Kloków
TeI' (t2) ó3 03 l40, tox' (l2) ó3 03 l4l

GoDz|NY PRACY UMWM: od poniedziołku do p|qtku, w godzinoch od 8:00 do ló:00


