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UCHWAŁA NR XXIV/671/2019
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności
Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3 i 4a oraz art. 6j ust. 2, 3a, 3b 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. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
gospodarstwa domowego:
1) dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 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);
2) dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym
wielolokalowym.
2. Ustala się stawkę opłaty od gospodarstwa domowego:
1) dla nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1 w wysokości 94,00 zł;
2) dla nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 2 w wysokości 65,00 zł.
§ 2. Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na której
świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238) opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz
stawki opłaty w wysokości 11,85 zł za 1m 3 zużytej wody.
§ 3. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się
następującą stawkę opłaty:
1) za pojemnik o pojemności:
a) 120 litrów - 5,90 zł,
b) 240 litrów - 11,81 zł,
c) 660 litrów - 32,50 zł,
d) 770 litrów - 37,91 zł,
e) 1100 litrów - 54,17 zł,
f) powyżej 1100 litrów - 4,92 zł za każde rozpoczęte 100 litrów pojemności pojemnika;
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2) za worek o pojemności:
a) 60 litrów - 8,46 zł,
b) 120 litrów - 16,93 zł.
§ 4. Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, określa się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości 169,30 zł za rok.
§ 5. Określa się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości:
1) dwukrotnej wysokości stawek opłaty określonych:
a) w § 1 ust. 2 pkt 1, w wysokości 188 zł,
b) w § 1 ust. 2 pkt 2, w wysokości 130 zł,
c) w § 4, w wysokości 338,60 zł,
d) w § 2, w wysokości 35,55 zł,
e) w § 3 pkt 1 lit. a, w wysokości 17,70 zł,
f) w § 3 pkt 1 lit. b, w wysokości 35,43 zł,
g) w § 3 pkt 1 lit. c, w wysokości 97,50 zł,
h) w § 3 pkt 1 lit. d, w wysokości 113,73 zł,
i) w § 3 pkt 1 lit. e, w wysokości 162,51 zł,
j) w § 3 pkt 1 lit. f, w wysokości 14,76 zł,
k) w § 3 pkt 2 lit. a, w wysokości 25,38 zł,
l) w § 3 pkt 2 lit. b, w wysokości 50,79 zł.
§ 6. 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 ust. 2 pkt 1 pomniejsza się o 4,00 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 8. Traci moc uchwała nr V/85/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej
opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 1277 i 4902).
§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

