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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 25 maja 2007 r.
w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy s∏u˝àcych do sporzàdzania
i przekazywania zbiorczych zestawieƒ danych

Na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251
i Nr 88, poz. 587) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) zakres informacji dotyczàcych sk∏adu i w∏aÊciwoÊci komunalnych osadów Êciekowych;
2) wzór formularza do sporzàdzania i przekazywania
zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloÊci
———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Ârodowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 246).
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odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz
o instalacjach i urzàdzeniach s∏u˝àcych do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów;
3) wzór formularza do sporzàdzania i przekazywania
zbiorczego zestawienia danych o komunalnych
osadach Êciekowych.
§ 2. Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych
osadach Êciekowych zawiera nast´pujàce informacje
dotyczàce sk∏adu i w∏aÊciwoÊci komunalnych osadów
Êciekowych:
1) odczyn pH;
2) procentowà zawartoÊç suchej masy;
3) procentowà zawartoÊç substancji organicznych;
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4) procentowà zawartoÊç azotu ogólnego, w tym azotu amonowego, w suchej masie;
5) procentowà zawartoÊç fosforu ogólnego w suchej
masie;

Poz. 686

§ 3. 1. Wzór formularza do sporzàdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach
i iloÊci odpadów, o sposobach gospodarowania nimi
oraz o instalacjach i urzàdzeniach s∏u˝àcych do odzysku i unieszkodliwiania odpadów jest okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

6) procentowà zawartoÊç wapnia w suchej masie;
7) procentowà zawartoÊç magnezu w suchej masie;
8) liczb´ ˝ywych jaj paso˝ytów jelitowych Ascaris sp.,
Trichuris sp., Toxocera sp. w suchej masie;
9) zawartoÊç metali ci´˝kich: o∏owiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rt´ci i cynku w mg/kg suchej
masy;

2. Wzór formularza do sporzàdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych
osadach Êciekowych jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2
do rozporzàdzenia.
§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorów formularzy s∏u˝àcych do sporzàdzania
i przekazywania zbiorczych zestawieƒ danych (Dz. U.
Nr 152, poz. 1737).

10) postaç komunalnych osadów Êciekowych;
11) mas´ wytworzonych osadów;
12) suchà mas´ wytworzonych osadów.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Minister Ârodowiska: J. Szyszko
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 25 maja 2007 r. (poz. 686)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR FORMULARZA DO SPORZÑDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH
O RODZAJACH I ILOÂCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH
I URZÑDZENIACH S¸U˚ÑCYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
Dzia∏ 1. Dane o posiadaczu odpadów

Dzia∏ 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i iloÊciach wytworzonych odpadów10)
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Dzia∏ 3. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i iloÊciach odebranych odpadów komunalnych11)

Dzia∏ 4. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i iloÊciach zebranych odpadów

Dzia∏ 5. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i iloÊciach odpadów poddanych odzyskowi
a) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i iloÊciach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach
lub urzàdzeniach

b) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i iloÊciach odpadów poddanych odzyskowi poza instalacjami i urzàdzeniami

c) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i iloÊciach odpadów przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nieb´dàcym przedsi´biorcami, na ich w∏asne potrzeby
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Dzia∏ 6. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i iloÊciach unieszkodliwionych odpadów
a) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i iloÊciach unieszkodliwionych odpadów w instalacjach
lub urzàdzeniach

b) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i iloÊciach unieszkodliwionych odpadów poza instalacjami i urzàdzeniami

Dzia∏ 7. Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urzàdzeniach s∏u˝àcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wy∏àczeniem sk∏adowisk
odpadów oraz spalarni i wspó∏spalarni odpadów
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Dzia∏ 8. Zbiorcze zestawienie danych o sk∏adowiskach odpadów
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Dzia∏ 9. Zbiorcze zestawienie danych o spalarniach i wspo∏spalarniach odpadów

..................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko, e-mail lub telefon osoby sporzàdzajàcej, data, podpis posiadacza odpadów)

———————
1)
2)
3)
4)

Imi´ i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów.
Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.
O ile posiada.
Podaç adres miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci, nazw´ i adres zak∏adu w rozumieniu art. 3 pkt 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z póên. zm.) lub nazw´ zak∏adu przetwarzania
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495,
z póên. zm.).
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8)
9)
10)

11)

12)
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W przypadku odpadów powstajàcych w wyniku Êwiadczenia us∏ug, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach, podaç nazw´ gminy, na terenie której odpady zosta∏y wytworzone.
Zaznaczyç symbolem X rodzaj dzia∏alnoÊci, który przedsi´biorca wykonuje we w∏asnym zakresie: W — wytwarzanie odpadów, Zb — zbieranie odpadów, Od — odzysk, Un — unieszkodliwianie odpadów.
Zgodnie z Polskà Klasyfikacjà Dzia∏alnoÊci (PKD), która zosta∏a wprowadzona rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia
20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowoÊci, a tak˝e w urz´dowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.
Numer rejestrowy nadany prowadzàcemu zak∏ad przetwarzania przez G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym.
Numer i nazwa grupy sprz´tu oraz numer i nazwa rodzaju sprz´tu zgodnie z za∏àcznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym.
Nie dotyczy odpadów komunalnych odbieranych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci przez przedsi´biorc´, który uzyska∏ zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania odpadów od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, lub gminnà jednostk´ organizacyjnà, o których mowa w ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042).
Wype∏nia przedsi´biorca, który uzyska∏ zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, lub gminna jednostka organizacyjna, o których mowa w ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach, podajàc mas´ odpadów komunalnych odebranych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci oraz liczb´ obs∏ugiwanych w∏aÊcicieli nieruchomoÊci i przedsi´biorców.
Z dok∏adnoÊcià do jednego miejsca po przecinku dla odpadów innych ni˝ niebezpieczne, do trzech miejsc po przecinku
dla odpadów niebezpiecznych. Mas´ uwodnionà oraz suchà mas´ w formie: masa odpadów/sucha masa odpadów nale˝y podaç dla nast´pujàcych rodzajów odpadów uwodnionych:
01 05 05* p∏uczki i odpady wiertnicze zawierajàce rop´ naftowà,
02 02 04
osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków,
02 03 05
osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków,
02 04 03
osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków,
02 05 02
osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków,
02 06 03
osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków,
02 07 05
osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków,
03 03 05
szlamy z odbarwiania makulatury,
03 03 11
osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków inne ni˝ wymienione w 03 03 10,
04 01 06
osady zawierajàce chrom, zw∏aszcza z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków,
04 01 07
osady niezawierajàce chromu, zw∏aszcza z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków,
04 02 19* odpady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków zawierajàce substancje niebezpieczne,
04 02 20
odpady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków inne ni˝ wymienione w 04 02 19,
05 01 09* osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków zawierajàce substancje niebezpieczne,
05 01 10
osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków inne ni˝ wymienione w 05 01 09,
05 01 13
osady z uzdatniania wody kot∏owej,
05 01 14
odpady z kolumn ch∏odniczych,
05 01 99
inne niewymienione odpady,
05 06 04
odpady z kolumn ch∏odniczych,
05 07 99
inne niewymienione odpady,
06 05 02* osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków zawierajàce substancje niebezpieczne,
06 05 03
osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków inne ni˝ wymienione w 06 05 02,
07 01 11* osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków zawierajàce substancje niebezpieczne,
07 01 12
osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków inne ni˝ wymienione w 07 01 11,
07 02 11* osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków zawierajàce substancje niebezpieczne,
07 02 12
osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków inne ni˝ wymienione w 07 02 11,
07 03 11* osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków zawierajàce substancje niebezpieczne,
07 03 12
osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków inne ni˝ wymienione w 07 03 11,
07 04 11* osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków zawierajàce substancje niebezpieczne,
07 04 12
osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków inne ni˝ wymienione w 07 04 11,
07 05 11* osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków zawierajàce substancje niebezpieczne,
07 05 12
osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków inne ni˝ wymienione w 07 05 11,
07 06 11* osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków zawierajàce substancje niebezpieczne,
07 06 12
osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków inne ni˝ wymienione w 07 06 11,
07 07 11* osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków zawierajàce substancje niebezpieczne,
07 07 12
osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków inne ni˝ wymienione w 07 07 11,
10 01 20* osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków zawierajàce substancje niebezpieczne,
10 01 21
osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków inne ni˝ wymienione w 10 01 20,
10 01 22* uwodnione szlamy z czyszczenia kot∏ów zawierajàce substancje niebezpieczne,
10 01 23
uwodnione szlamy z czyszczenia kot∏ów inne ni˝ wymienione w 10 01 22,
10 01 26
odpady z uzdatniania wody ch∏odzàcej
10 02 11* odpady z uzdatniania wody ch∏odzàcej zawierajàce oleje,
10 02 12
odpady z uzdatniania wody ch∏odzàcej inne ni˝ wymienione w 10 02 11,
10 02 15
inne szlamy i osady pofiltracyjne,
10 03 27* odpady z uzdatniania wody ch∏odzàcej zawierajàce oleje,
10 03 28
odpady z uzdatniania wody ch∏odzàcej inne ni˝ wymienione w 10 03 27,
10 04 09* odpady z uzdatniania wody ch∏odzàcej zawierajàce oleje,
10 04 10
odpady z uzdatniania wody ch∏odzàcej inne ni˝ wymienione w 10 04 09,
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10 05 08*
10 05 09
10 06 09*
10 06 10
10 07 07*
10 07 08
10 08 19*
10 08 20
10 11 19*
10 11 20
10 12 13
11 01 09*
11 01 10
11 02 07*
11 02 99
12 01 14*
12 01 15
12 03 01*
12 03 02*
16 07 08*
16 10 01*
16 10 02
16 10 03*
16 10 04
19 02 05*
19 02 06
19 04 04
19 06 03
19 06 04
19 06 05
19 06 06
19 06 99
19 08 05
19 08 10*
19 08 11*
19 08 12
19 08 13*
19 08 14
19 08 99
19 09 02
19 09 99
19 11 03*
19 11 05*
19 11 06
19 11 99
19 13 03*
19 13 04
19 13 05*
19 13 06
19 13 07*

13)

14)
15)

16)

— 6564 —

Poz. 686

odpady z uzdatniania wody ch∏odzàcej zawierajàce oleje,
odpady z uzdatniania wody ch∏odzàcej inne ni˝ wymienione w 10 05 08,
odpady z uzdatniania wody ch∏odzàcej zawierajàce oleje,
odpady z uzdatniania wody ch∏odzàcej inne ni˝ wymienione w 10 06 09,
odpady z uzdatniania wody ch∏odzàcej zawierajàce oleje,
odpady z uzdatniania wody ch∏odzàcej inne ni˝ wymienione w 10 07 07,
odpady z uzdatniania wody ch∏odzàcej zawierajàce oleje,
odpady z uzdatniania wody ch∏odzàcej inne ni˝ wymienione w 10 08 19,
odpady sta∏e z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków zawierajàce substancje niebezpieczne,
odpady sta∏e z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków inne ni˝ wymienione w 10 11 19,
szlamy z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków,
szlamy i osady pofiltracyjne zawierajàce substancje niebezpieczne,
szlamy i osady pofiltracyjne inne ni˝ wymienione w 11 01 09,
inne odpady zawierajàce substancje niebezpieczne,
inne niewymienione odpady,
szlamy z obróbki metali zawierajàce substancje niebezpieczne,
szlamy z obróbki metali inne ni˝ wymienione w 12 01 14,
wodne ciecze myjàce,
odpady z odt∏uszczania parà,
odpady zawierajàce rop´ naftowà lub jej produkty,
uwodnione odpady ciek∏e zawierajàce substancje niebezpieczne,
uwodnione odpady ciek∏e inne ni˝ wymienione w 16 10 01,
st´˝one uwodnione odpady ciek∏e (np. koncentraty) zawierajàce substancje niebezpieczne,
st´˝one uwodnione odpady ciek∏e (np. koncentraty) inne ni˝ wymienione w 16 10 03,
szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierajàce substancje niebezpieczne,
szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne ni˝ wymienione w 19 02 05,
ciek∏e odpady z procesów zeszkliwienia,
ciecze z beztlenowego rozk∏adu odpadów komunalnych,
przefermentowane odpady z beztlenowego rozk∏adu odpadów komunalnych,
ciecze z beztlenowego rozk∏adu odpadów zwierz´cych i roÊlinnych,
przefermentowane odpady z beztlenowego rozk∏adu odpadów zwierz´cych i roÊlinnych,
inne niewymienione odpady,
ustabilizowane komunalne osady Êciekowe,
t∏uszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne ni˝ wymienione w 19 08 09,
szlamy zawierajàce substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania Êcieków przemys∏owych,
szlamy z biologicznego oczyszczania Êcieków przemys∏owych inne ni˝ wymienione w 19 08 11,
osady zawierajàce substancje niebezpieczne z innego ni˝ biologiczne oczyszczania Êcieków przemys∏owych,
osady pochodzàce z innych metod oczyszczania Êcieków przemys∏owych niewymienione w 19 08 13,
inne niewymienione odpady,
osady z klarowania wody,
inne niewymienione odpady,
uwodnione odpady p∏ynne,
osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków zawierajàce substancje niebezpieczne,
osady z zak∏adowych oczyszczalni Êcieków inne ni˝ wymienione w 19 11 05,
inne niewymienione odpady,
szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierajàce substancje niebezpieczne,
szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne ni˝ wymienione w 19 13 03,
szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierajàce substancje niebezpieczne,
szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne ni˝ wymienione w 19 13 05,
odpady ciek∏e i st´˝one uwodnione odpady ciek∏e (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych, zawierajàce substancje niebezpieczne,
19 13 08
odpady ciek∏e i st´˝one uwodnione odpady ciek∏e (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych wymienione w 19 13 07,
20 03 04
szlamy ze zbiorników bezodp∏ywowych s∏u˝àcych do gromadzenia nieczystoÊci,
20 03 06
odpady ze studzienek kanalizacyjnych,
zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206).
Liczb´ obs∏ugiwanych gospodarstw domowych oraz przedsi´biorców (w tym jednostek organizacyjnych) podaje przedsi´biorca, który uzyska∏ zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, lub gminna jednostka organizacyjna, o których mowa w ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach, wed∏ug stanu na koniec roku sprawozdawczego.
Podaç symbol R okreÊlajàcy proces odzysku wed∏ug za∏àcznika nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
JeÊli odzysk jest prowadzony poza instalacjà lub urzàdzeniem zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia
21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urzàdzeniami (Dz. U. Nr 49,
poz. 356), nale˝y podaç — w przypadku procesu R14 — liczb´ porzàdkowà z za∏àcznika nr 1, w przypadku procesu R15
— liczb´ porzàdkowà z za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia.
JeÊli odpady sà przekazywane osobom fizycznym zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów mo˝e przekazywaç osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nieb´dàcym przedsi´biorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527),
nale˝y podaç liczb´ porzàdkowà z za∏àcznika do rozporzàdzenia.
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Podaç symbol D okreÊlajàcy proces unieszkodliwiania wed∏ug za∏àcznika nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
JeÊli unieszkodliwianie jest prowadzone poza instalacjà lub urzàdzeniem zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urzàdzeniami, nale˝y podaç — w przypadku procesu D2 — liczb´ porzàdkowà z za∏àcznika nr 3 do rozporzàdzenia.
Wybraç rodzaj instalacji spoÊród nast´pujàcych: sortownia odpadów zmieszanych, sortownia odpadów selektywnie
zbieranych, kompostownia odpadów selektywnie zbieranych, instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, zak∏ad fermentacji, instalacja do krakingu termicznego, instalacja do krakingu katalitycznego, instalacja do regeneracji, stacja demonta˝u, zak∏ad przetwarzania zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego, inna (podaç jaka).
Podaç symbol R okreÊlajàcy proces odzysku wed∏ug za∏àcznika nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach lub
symbol D okreÊlajàcy proces unieszkodliwiania wed∏ug za∏àcznika nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Wpisaç odpowiedni typ: sk∏adowisko odpadów niebezpiecznych, sk∏adowisko odpadów oboj´tnych, sk∏adowisko odpadów innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 i Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r.
Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 133, poz. 935).
Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 paêdziernika 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogà byç sk∏adowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).
Zaznaczyç symbolem X odpowiedni typ instalacji: SP — spalarnia, WSP — wspó∏spalarnia.
Zaznaczyç symbolem X prawid∏owà odpowiedê.
Wpisaç rodzaje gazów obj´tych oczyszczaniem.
Zaznaczyç symbolem X prawid∏owà odpowiedê. JeÊli istnieje, to jakich parametrów dotyczy i w jaki sposób jest prowadzony (okresowy/ciàg∏y).
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR FORMULARZA DO SPORZÑDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH
O KOMUNALNYCH OSADACH ÂCIEKOWYCH

.......................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko, e-mail lub telefon osoby sporzàdzajàcej, data, podpis posiadacza odpadów)
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Zbiorcze zestawienie danych nale˝y wype∏niç w przypadku poddawania komunalnych osadów Êciekowych odzyskowi
i procedurom zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W pozosta∏ych przypadkach nale˝y wype∏niç formularz zgodny z za∏àcznikiem nr 1 do rozporzàdzenia.
Imi´ i nazwisko lub nazwa wytwórcy komunalnych osadów Êciekowych.
Adres zamieszkania lub siedziby wytwórcy komunalnych osadów Êciekowych.
O ile posiada.
Zaznaczyç symbolem X prawid∏owà odpowiedê.
Z dok∏adnoÊcià co najmniej do jednego miejsca po przecinku.
Imi´ i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów, stosujàcego komunalne osady Êciekowe.
Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów, stosujàcego komunalne osady Êciekowe.
Wpisaç typ gleby: lekka, Êrednia, ci´˝ka.
Cel stosowania komunalnych osadów Êciekowych, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Wpisaç 1, jeÊli komunalne osady Êciekowe sà stosowane w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich p∏odów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, w∏àczajàc w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz. Wpisaç 2, jeÊli
komunalne osady Êciekowe sà stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne. Wpisaç 3, jeÊli komunalne osady Êciekowe sà stosowane do dostosowania gruntów do okreÊlonych potrzeb wynikajàcych z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wpisaç 4, jeÊli komunalne osady Êciekowe sà stosowane do uprawy roÊlin przeznaczonych do produkcji kompostu. Wpisaç 5, jeÊli komunalne osady Êciekowe sà stosowane do uprawy roÊlin nieprzeznaczonych do spo˝ycia i do produkcji pasz.
Wpisaç miejsce stosowania komunalnych osadów Êciekowych: nazwa województwa, powiatu, gminy, numeru dzia∏ki
i obr´bu geodezyjnego.

