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Załącznik Nr 10 Raport miesięczny z wykonania usługi 

 

 
Załącznik nr 3 do umowy nr … 

z dnia …………........................ 

 

 

MIESIĘCZNY RAPORT 

 
Miesięczny raport podmiotu świadczącego usługi w zakresie odbioru                  

i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości 

zamieszkanych i niezamieszkanych z terenu gminy Głogów 

 
ZA MIESIĄC: ………………….. 
ROK: …………………………… 

 

 
ADRESAT:  
GMINA GŁOGÓW 
ul. PIASKOWA 1 
67-200 GŁOGÓW 
Email: 

odpady@gminaglogow.pl 
 

I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI 
Numer rejestrowy1) 
………………………………. 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

 
………………………………………………………………………………………………………….. 

Oznaczenie siedziby i adres 
Województwo 

………………... 

 

Miejscowość 
………………………………………………………………………… 

 

Kod pocztowy 
………………. 

 

Ulica 
……………… 

 

Nr domu 
…………. 

Nr lokalu 
……………… 

NIP 
………………………………………………………………………………………………………….. 

REGON 
………………………………………………………………………………………………………….. 
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II. MASA ODEBRANYCH ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SPOSÓB 

ICH ZAGOSPODAROWANIA3) 
Nazwa i adres 

instalacji, do 

której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne4) 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych5) 

Rodzaj 

odebranych 

odpadów 

komunalnych5) 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych6) 

[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania7) 

odebranych odpadów 

komunalnych 

     

 

III. MASA ODEBRANYCH SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ORAZ SPOSÓB ICH ZAGOSPODAROWANIA3) 
Nazwa i adres 

instalacji, do której 

zostały przekazane 

odpady komunalne4) 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych5) 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych5) 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych6) 

[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania7) 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

     

     

     

     

     

     

 

IV. MASA ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH: MEBLE ORAZ INNE ODPADY 

WIELKOGABARYTOWE ORAZ SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW 3) 
Nazwa i adres 

instalacji, do 

której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne4) 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych5) 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych5) 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych6) 

[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania7) 

odebranych odpadów 

komunalnych 
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V. LICZBA PUNKTÓW WYWOZOWYCH, Z KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE ODPADY 

KOMUNALNE W RAMACH REALIZACJI UMOWY ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Liczba 
W miesiącu ………………………. odebrano  odpady z: 

1) z nieruchomości zamieszkanych:  ……………………….  
2) z osiedlowych punktów selektywnej zbiórki odpadów (tzw. gniazda): ……………………. 
3) z nieruchomości niezamieszkanych: ……………………………………………………….. 

 
VI. WSKAZANIE PUNKTÓW WYWOZOWYCH I NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓRYCH 

WŁAŚCICIELE ZBIERAJĄ ODPADY KOMUNALNE W SPOSÓB NIEZGODNY                            

Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY8) 
Lp. Data odnotowania 

zdarzenia 
Adresy punktów 

wywozowego 

(osiedlowych PSZOK) 

Lp. Data 

odnotowania 

zdarzenia 

Adres nieruchomości 
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VII. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE 
Imię: 
 

Nazwisko: 
 

Telefon służbowy 

 

 

Faks służbowy,   E-mail służbowy 

 

 
Data: 
 

 

Podpis i pieczątka odbierającego (lub osoby upoważnionej) 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

 

 

 

 
 

Objaśnienia: 
1) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 9c ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                     

i porządku w gminach. 

2) Z wyłączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji. 

3) Jeżeli podmiot odbierający odpady komunalne prowadzi segregację odebranych odpadów komunalnych                         

w sortowni, niebędącej częścią regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, to w części tej 

powinny również zostać uwzględnione pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 

4) Lub nazwa i adres podmiotu posiadającego zezwolenie na zbieranie i transport odpadów, któremu przekazano 

odebrane odpady komunalne. 

5) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 

6) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 

7) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku                       

nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz procesy unieszkodliwiania odpadów, wymienione                   

w załączniku nr 6 do tej ustawy. 

8) W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych - wynika z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                

w gminach. 


