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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. 
Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

www.stat.gov.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Załącznik do sprawozdania
SG-01

Portal sprawozdawczy GUS 

www.stat.gov.plURZĄD GMINY OSTRÓW
Statystyka gminy Urząd Statystyczny

50-950 Wrocław
ul. Oławska 31

Numer identyfikacyjny - REGON Gospodarka mieszkaniowa
i komunalna

00053607700000 za 2019 rok 

I Termin przekazania do 15 kwietnia 2020 r.
II Termin przekazania do 2 listopada 2020 r. 

Uwaga : Gminy miejsko-wiejskie wypełniają 2 sprawozdania: oddzielnie dla miasta, 3oddzielnie dla pozostałej części gminy.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, 
z późn. zm.).
Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

info@ostrow.gmina.pl
(e-mail sekretariatu urzędu) 

Dział 1. Utrzymanie czystości i porządku w gminie
Wyszczególnienie Lp. Ogółem

0 1

Odpady komunalne 
zebrane selektywnie
 i wysegregowane 
z frakcji suchej
– w ciągu roku

razem

tony a)

01 390.9

papier i tektura 02 15.4

szkło 03 112.1

tworzywa sztuczne 04 10.1

metale 05 0.4

odzież i tekstylia 06 0.0

niebezpieczne 07 0.0

baterie 
i akumulatory

razem 08 0.0

w tym niebezpieczne 09 0.0

zużyty sprzęt 
elektryczny 
i elektroniczny

razem 10 6.8

w tym niebezpieczny 11 5.0

wielkogabarytowe 12 100.6

ulegające biodegradacji 13 0.0

opakowania wielomateriałowe 14 0.0

zmieszane odpady opakowaniowe 15 145.2

pozostałe 16 0.3

Odpady budowlane i rozbiórkowe będące 
odpadami komunalnymi

zebrane
tony a)

17 74.4

poddane odzyskowi 18 74.4

Nielegalne wysypiska

istniejące - stan w dniu 31 XII
sztuki 19 0

powierzchnia w m2 20 0

zlikwidowane – w ciągu roku sztuki 21 0

odpady komunalne zebrane podczas likwidacji nielegalnych wysypisk – w ciągu roku tony a) 22 0.0

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – stan w dniu 31 XII sztuki 23 1
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Gromadzenie i wywóz 
nieczystości ciekłych

Nieczystości ciekłe (ścieki bytowe) odebrane (bez scieków odprowadzanych siecią 
kanalizacyjną)– w ciągu roku

m3 a)

24 700.0

w tym przekazane do stacji zlewnej lub oczyszczalni ścieków 25 700.0

Nieczystości ciekłe (ścieki komunalne) odebrane (bez scieków odprowadzanych 
siecią kanalizacyjną)– w ciągu roku

26
0.0

w tym przekazane do stacji zlewnej lub oczyszczalni ścieków 27 0.0

Zbiorniki bezodpływowe – stan w dniu 31 XII

sztuki

28 160

Oczyszczalnie przydomowe – stan w dniu 31 XII 29 1

Stacje zlewne – stan w dniu 31 XII 30 1

a) Z jednym znakiem po przecinku.

Dział 2. Koszty systemu gospodarki odpadami
Wyszczególnienie Lp. Ogółem

0 1

Liczba jednostek wpisanych do RDR w zakresie odbioru odpadów komunalnych - stan w dniu 31 XII sztuki 1 8

Koszty 
funkcjonowania 
systemu gospodarki 
odpadami

ogółem

tys. zł

2 504

w tym

odbierania/zagospodarowania zmieszanych odpadów 
komunalnych

3
257

odbierania/zagospodarowania selektywnych odpadów 
komunalnych

4
239

odbierania/zagospodarowania zmieszanych i selektywnych 
odpadów komunalnych (ryczałt)

5
8

Dane uzupełniające
Termin I
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) 
przeznaczony na przygotowanie danych dla 
potrzeb wypełnianego formularza

1 60 Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) 
przeznaczony na wypełnienie formularza

2 30

Termin II
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) 
przeznaczony na przygotowanie danych dla 
potrzeb wypełnianego formularza

1 60 Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) 
przeznaczony na wypełnienie formularza

2 30

w.popielarz@ostrow.gmina.pl
(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie) 

Uwagi Termin I: (proszę opisać przyczyny różnic w danych w stosunku do roku poprzedniego)

W dziale 1:

W dziale 2:

Uwagi Termin II: (proszę opisać przyczyny różnic w danych w stosunku do roku poprzedniego)

W dziale 1:

Różnica dla tworzyw sztucznych i metali (wiersz 04 i 05) powodowana jest zbieraniem do jednego worka metalu i tworzyw sztucznych jako zmieszanych odpadów 
opakowaniowych (wiersz 15). W odniesieniu do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wiersze 10 i 11)oraz do odpadów wielkogabarytowych (wiersz 12) po 
przerwie w przyjmowaniu odpadów do PSZOK powodowanej COVID-19 w miesiącu czerwcu zaobserwowano wzmożone przekazywanie przedmiotowych odpadów do 
PSZOK. W przypadku odpadów ulegających biodegradacji (wiersz 13) brak odebranych odpadów powodowana jest przyjęciem przez gminę w roku 2020 uchwały o uldze w 
opłacie za gospodarowanie odpadami dla osób posiadających kompostowniki - mieszkańcy zmieniali deklaracje odpadowe z powodu utworzenia kompostowników.


