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Informacja nr 18
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

z dnia L9 czerwca20l3 r.
w sprawie sposobu kiasyfikacji spraw

doty cz4cych gospod arowania odp adami komunalnymi.

W zwtązku z sygnalizowanymi problemami w zakresie prawidłowej
klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji powstaj4cej w zwi4zku z rea|izaĄ4 zadan
doĘcz4cych gospodarki odpadami w gminach, na podstawie ustawy z dnia
13 września 1'996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz, U. z 20.l'2 t.,
poz. 391., z poźn. zm.), uprzejmie przedstawiamy następuj4ce propozycje w tym
zakresie.

L.p. Zagadnienie
(na podstawie pytania skierowanego do

NDAP)

Klasa z JRWA

1t . Sprawy z zakresu ustalania
wysokości optaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymt (wykazy,
dekIaracje,, śmieciowe,,,
postępowania, decy zje, odwołania i
zażalenta do SKo, itp.)

31'37 _ opłata administracyjna*)

2. Zapytant a ze strony przedstawicieli
gminy do innych podmiotow, opinie,
interpretacje, akty prawne, wytyczne
systemowe w zakresie stosowania
przepisów ustawy

7 000 _ Wyjaśnienia, interpretacje,
opinie, akty prawne dotycz4ce
zagadnień z zakresu gospodarki
komunalnei*)

3 . Ustalanie wysokości opłat,
weryfikacj a wysokości stawek'
zmianv w ootatach

7030 _ Ustalanie wysokośct opł.at za
usługi komunalne otaz zatwietdzanie
cenników opłat za ustugi komunalne*)

4. Umowy, aneksy, harmonogtamy,
protokoły odbioru, ewentualnie
korespondencj a doĘ cząca r ealizacjt
umów z odbiorcami odpadów,
kompostowniami, sortowniami,
składowiskami

7031, - Zlecante podmiotom
zewnętt znym świad czenta ustu g
komunalnych*)



5. Monitorowanie biez4ce go
wykonywania zlecery notatki,
kontrole wykonywania zlecery
zalecenia, bieżąca korespondencj a
z firmami dokonującymi odbioru
odpadów

7032 _ Kontrolowanie jakości
dostarczanych usług komunalnych"l

6 . Programy edukacyjne/informacj e dla
mieszkańców w zakresie organizaĄi
zbiórek leków przeterminowanych,
zuży tego sp t zęfr,l, b aterii,
selektywn ego zbier ania odpadow
komunalnvch itp.

0541- Wtasne akcje promocyjne
i reklamowe gminy

7. Sprawozdania dla marszatków
wojewódz tw or az Woj ewódzkie go
Inspektoratu Ochrony Środowiska
(sprawozdanie roczne)

0640 _ Sprawozdawczość na poziomie
całej gminy*)

*) Jeżeli klasa jest juz wykorzystywana do rejestracji spraw, to wskazane jest zastosowanie w celu
prawidtowej rejestracji Ęch zagadnień przepisu $ 5 ust. 6 instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej
załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 t., który pozwala na
wydzielanie określonych Spraw z danej klasy w osobne zbiory, pod warunkiem jednakirc dalszej
rejestracji spraw, innych niz te wydzielone. Jezeli natomiast nie istniataby potrzeba wydzielenia
osobnego zbioru w ramach tej klasy, to wskazane jest jedynie doprecyzowanie hasła klasyfikacyjnego
na jego końcu po myślniku o zagadnienia, które w ich obrębie będą klasyfikowane.


