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1. Dział I Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych 

danych 

1.1. Tabela 1 Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych 

danych 

Tabela 1. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych zawiera następujące 

informacje: 

 nazwa miejsca prowadzenia działalności, 

 numer miejsca prowadzenia działalności, 

 adres miejsca prowadzenia działalności.  [RYSUNEK 1]  

 

  

Rysunek 1 Lista miejsc prowadzenia działalności 
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Aby dodać miejsce prowadzenia działalności należy z poziomu listy miejsc prowadzenia działalności wybrać opcję „Dodaj miejsce 

prowadzenia działalności”. Następnie system wyświetli formularz dodania nowego miejsca, który zawiera: 

 dane miejsca prowadzenia działalności, [RYSUNEK 2] 

 rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD, [RYSUNEK 3] 

 sposób gospodarowania odpadami. [RYSUNEK 4] 

 

Rysunek 2 Formularz dodania miejsca prowadzenia działalności - dane miejsca prowadzenia działalności 
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Rysunek 3 Formularz dodania miejsca prowadzenia działalności - rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD 

 

 

Rysunek 4 Formularz dodania miejsca prowadzenia działalności - sposób gospodarowania odpadami 
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Aby uzupełnić dane miejsca prowadzenia działalności należy kliknąć w jedno z pól nazwa/numer/adres miejsca prowadzenia 

działalności. Następie system wyświetli wyszukiwarkę miejsc prowadzenia działalności podmiotu odfiltrowaną do województwa 

tożsamego ze wskazanym na sprawozdaniu adresatem tj.  marszałkiem województwa. [RYSUNEK 5]  

 

Rysunek 5 Wyszukiwarka miejsc prowadzenia działalności 

Po wprowadzeniu danych o miejscu prowadzenia działalności należy podać datę rozpoczęcie działalności w zakresie gospodarki 

odpadami.  
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Aby dodać rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD należy wybrać opcję „Dodaj PKD”. Następnie system wyświetli 

wyszukiwarkę PKD, z której podmiot wybiera odpowiedni kod/-y PKD zgodnie z prowadzoną działalnością we wskazanym miejscu. 

[RYSUNEK 6]  

 

Rysunek 6 Wyszukiwarka PKD 

Następnie należy wskazać sposób gospodarowania odpadami: 

 wytwarzanie, 

 zbieranie, 

 odzysk: 
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 przygotowanie do ponownego użycia, 

 recykling, 

 prace ziemne, 

 pozostałe procesy odzysku. 

 unieszkodliwianie: 

 składowanie, 

 inny proces unieszkodliwiania. [RYSUNEK 7]  

 

Rysunek 7 Sposób gospodarowania odpadami 
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Opcja „Zapisz” umożliwia zapisanie i przejście do widoku Lista miejsc prowadzenia działalności.  Po zapisaniu dodana pozycja pojawi 

się na liście. 

W zakresie dodanych miejsc prowadzenia działalności za które, podmiot chce złożyć sprawozdanie należy wprowadzić informacje  

o wszystkich instalacjach znajdujących się w danym miejscu poprzez opcję „Instalacje”. [RYSUNEK 8] 

 

Rysunek 8 Opcje dostępne dla miejsca prowadzenia działalności 
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Następnie system wyświetli „Listę instalacji”. [RYSUNEK 9] 

Aby dodać instalację należy z poziomu listy instalacji wybrać opcję “Dodaj instalację”.  Następnie system wyświetli formularz dodania 

nowej instalacji, który zawiera: 

 nazwa instalacji (urządzenia, obiektu unieszkodliwiania odpadów, składowiska, zakładu, itp.), 

 współrzędne geograficzne (długość oraz szerokość geograficzną). [RYSUNEK 10]  

Rysunek 9 Lista instalacji 
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Rysunek 10 Formularz dodawania instalacji  
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Aby wprowadzić współrzędne geograficzne należy wybrać opcję “Wskaż miejsce na mapie”.  Następnie system wyświetli formularz  

z mapą OpenStreetMap, na której należy wskazać współrzędne geograficzne instalacji poprzez przesunięcie i upuszczenie niebieskiej 

pinezki na wybrany punkt/miejsce na mapie (w którym znajduje się instalacja, urządzenie, obiekt unieszkodliwiania odpadów, 

składowisko lub zakład). [RYSUNEK 11] 

 

Rysunek 11 Mapa OpenStreetMap 
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Opcja „Użyj współrzędnych wskazanego miejsca” lub „Użyj współrzędnych tego miejsca” umożliwia wprowadzenie współrzędnych 

geograficznych instalacji na formularzu dodania nowej instalacji. Aby wyczyścić współrzędne wskazanego miejsca należy wybrać opcję 

„Wyczyść”. Następnie system automatycznie podstawi współrzędne geograficzne centrum miasta stołecznego Warszawa. [RYSUNEK 

12] 

 

Rysunek 12 Uzupełniony formularz dodawania instalacji  

Opcja „Zapisz” umożliwia zapisanie i przejście do widoku „Lista instalacji”.  Po zapisaniu dodana pozycja pojawi się na liście. 

Aby wrócić do widoku Lista miejsc prowadzenia działalności należy wybrać „Cofnij”, a następnie „Cofnij”, aby wrócić do głównego 

widoku Lista działów.  
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Jeżeli w ramach miejsca prowadzenia działalności lub instalacji wprowadzonych w Dziale I Tabela 1 zostanie uzupełniona jedna z tabel  

Działów III – XIII to podmiot wypełniający sprawozdanie nie będzie miał możliwości usunięcia dodanego miejsca prowadzenia 

działalności oraz instalacji w Dziale I Tabela 1. [RYSUNEK 13] 

 

Rysunek 13 Komunikat „Brak możliwości usunięcia miejsca prowadzenia działalności, dla którego zostały wypełnione tabele  

w zakresie Działów III-XIII” 

 

  



 

   Strona | 15  
  

Aby tego dokonać należy w pierwszej kolejności usunąć pozycje w tabeli, która zawiera dane w Działach III – XIII (wyłącznie te pozycje 

na liście, gdzie zostały dodane miejsca prowadzenia działalności lub Instalacje, które podmiot chce usunąć) poprzez opcję „Usuń”  

z poziomu listy danej tabeli, a następnie przechodząc do Działu I Tabela 1 usunąć miejsce prowadzenia działalności lub instalację. 

[RYSUNEK 14] 

 

Rysunek 14 Opcja usuwania miejsca prowadzenia działalności lub instalacji w zakresie tabel Działów III-XIII 

 

 


