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UCHWAŁA NR XXIV/676/2019
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Na podstawie art. 6j ust. 5 oraz art. 6k ust. 1, 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i poz. 2020), uchwala się, co następuje:
§ 1. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się
następujący sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – stawka opłaty:
a) w wysokości 94,00 zł od gospodarstwa domowego – w przypadku nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170),
b) w wysokości 65,00 zł od gospodarstwa domowego – w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym;
2) dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a prowadzona jest działalność – iloczyn
powierzchni użytkowej lokalu oraz stawki opłaty wynoszącej 1,35 zł za m 2.
§ 2. Określa się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości dwukrotnej
wysokości stawek opłaty określonych:
1) w § 1 pkt 1 lit. a w wysokości 188,00 zł;
2) w § 1 pkt 1 lit. b w wysokości 130,00 zł;
3) w § 1 pkt 2 w wysokości 2,70 zł.
§ 3. Zwalnia się w części z opłaty właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy
kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W takim przypadku
wysokość opłaty określoną w § 1 pkt 1 lit. a pomniejsza się o 4,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

