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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Załącznik do sprawozdania
SG-01

Portal sprawozdawczy GUS 

www.stat.gov.pl
URZĄD MIEJSKI W RADOMIU

Statystyka gminy
Urząd Statystyczny
50-950 Wrocław
ul. Oławska 31

Numer identyfikacyjny - REGON Gospodarka mieszkaniowa
i komunalna

00051614600000 za 2014 rok 

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

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 
2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159, z późn. zm.).

organizacyjny@magistrat.radom.pl

(e-mail sekretariatu urzędu) 

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 15393.2

papier i tektura 02 320.2

szkło 03 1125.3

tworzywa sztuczne 04 133.8

metale 05 2.6

odzież i tekstylia 06 7.2

niebezpieczne 07 3.6

baterie 
i akumulatory

razem 08 0.1

w tym niebezpieczne 09 0.1

zużyty sprzęt 
elektryczny 
i elektroniczny

razem 10 21.9

w tym niebezpieczny 11
15.8

wielkogabarytowe 12 1124.6

ulegające biodegradacji 13 4675.6

opakowania wielomateriałowe 14 204.2

pozostałe 15 7774.1

Nielegalne 
wysypiska

istniejące - stan w dniu 31 XII
sztuki 16 0

powierzchnia 
w m2 17 0

zlikwidowane – w ciągu roku sztuki 18 6

odpady komunalne zebrane podczas likwidacji nielegalnych wysypisk – 
w ciągu roku

tony a)
19 34.0

Budynki mieszkalne objęte zbiórką odpadów komunalnych – stan w dniu 31 XII

sztuki

20 17692

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – stan w dniu 31 XII 21 1

Gromadzenie i wywóz nieczystości 
ciekłych - stan w dniu 31 XII

zbiorniki bezodpływowe 22 1350

oczyszczalnie przydomowe 23 107

stacje zlewne 24 1

a) Z jednym znakiem po przecinku.
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Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) 
przeznaczony na przygotowanie danych dla 
potrzeb wypełnianego formularza

1 240 Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) 
przeznaczony na wypełnienie formularza

2 10

 
(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie) 

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

Różnice w stosunku do roku 2013 wynika z: 1. od 1 lipca 2013r. Gmina przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców 
(wprowadzono system odbioru odpadów komunalnych, w którym ujęto wiele frakcji odpadów) - dane za 2013r. objęły pół roczny okres 
działania systemu. 2. dane za rok 2014 objęły okres 12 miesięcy (wszystkie dane pochodzą ze sprawozdań kwartalnych przedsiębiorców 
odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Radomia)


