
Sprawozdania o odpadach komunalnych 
Analiza nowych wzorów obliczeniowych  
w kontekście zmian prawnych
W 2018 roku weszło w życie m.in. rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczenia składo-
wania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a co za tym idzie zmienił się 
sposób obliczania osiągnięcia tego parametru przez gminę. Oznacza to, że JST będę musiały 
przygotować sprawozdania za rok 2017 do urzędów marszałkowskich i WIOŚ już w oparciu 
o nowy model obliczeniowy. Model uwzględniający w dużo większym stopniu m.in. zmianę 
sytuacji demograficznej gminy w odniesieniu do roku 1995 czy w oparciu o dane techno-
logiczne z RIPOK-ów dotyczące parametrów fizykochemicznych składowanych odpadów.

Książka w głównej mierze praktycznie opisuje zasady wypełniania poszczególnych rubryk  
sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta/ zarządu związku międzygminnego 
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za dany rok kalendarzowy.

Publikacja ma odpowiadać na najczęstsze problemy pracowników odpowiedzialnych za 
sprawozdawczość gmin/związków międzygminnych dotyczące:
• niejednoznacznych zasad pozyskiwania danych do sprawozdania (podmioty odbierające 

odpady, PSZOK-i, Punkty skupu surowców wtórnych, akcje w szkołach, dane z RIPOK-ów); 
• stosowania nowych wzorów dot. obliczania redukcji składowania odpadów ulegających 

biodegradacji (skąd pozyskiwać i jakie dane dot. parametrów składowanych odpadów);
• zasad obliczania poziomów recyklingu surowców wtórnych;
• zasad weryfikacji sprawozdania od podmiotów odbierających;
• zasad zaokrąglania danych liczbowych, 
• klasyfikowania odpadów - kody, 
• uznawania jaki proces jest tylko odzyskiem a jaki odzysk jest już recyklingiem.

Praktycznym uzupełnieniem książki jest płyta CD a na niej edytowalny 
wzór sprawozdania wraz z podstawowymi informacjami, ułatwiającymi 
jego wypełnienie. 

System Informacji Prawnej dla urzędników.  
Umożliwia dostęp do bazy prawa, komentarzy,  
rozwiązań z praktyki i poradni eksperckiej.
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SEKTOR PUBLICZNY W PRAKTYCE

Seria poradników dla pracowników 
administracji publicznej, zwłaszcza dla 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Publikacje wyróżnia aktualność tematów, 
często powiązanych ze zmianami w prawie, 
przystępny język, praktyczne przykłady, 
gotowe wzorów dokumentów, a także istotne 
dla praktyki tezy z orzeczeń sądowych oraz 
decyzji i stanowisk urzędowych. 

Administracja publiczna realizuje szereg  
zadań, dlatego w ramach serii Sektor publiczny 
w praktyce dostępne są podserie, dedykowa-
ne specjalistycznym zagadnieniom:

Polecamy: 

www.ksiegarnia.beck.pl

www.gov.legalis.pl

Poradniki dedykowane pracownikom  
wydziałów lub spółek komunalnych  
związanych m.in. z gospodarką mieszka-
niową, utrzymaniem porządku i czystości, 
zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, energię 
i ciepło, drogami publicznymi, transportem 
zbiorowym. 

Gospodarka komunalna Gospodarka komunalna

∎ Ustrój i organizacja

∎ Podatki i księgowość

∎ Kadry i płace

∎ Zamówienia publiczne

∎ Ochrona danych osobowych

∎ Ochrona środowiska

∎ Gospodarka komunalna

∎ Budownictwo i nieruchomości

∎ Instytucje kultury

∎ Pomoc społeczna

∎ Oświata

Gospodarka kom
unalna

Gospodarka komunalna

Partner wydania

BBP Legal + płyta CD

+ płyta CD


