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UCHWAŁA Nr LXV/2148/2022
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 9 czerwca 2022 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy
Na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 2a pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, w brzmieniu
załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 3. Traci moc uchwała nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2018 r. poz. 1968, z 2019 r. poz. 9007, z 2020 r. poz. 7775 oraz z 2021 r. poz. 1700 i 2611).
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy
Magdalena Roguska
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Załącznik
do uchwały nr LXV/2148/2022
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z 9 czerwca 2022 r.
REGULAMIN
utrzymania czystości i porządku na terenie
m.st. Warszawy
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.
2. W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
do części nieruchomości:
1) na których zamieszkują mieszkańcy, stosuje się wymagania i zasady określone w Regulaminie dla
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2) na których nie zamieszkają mieszkańcy, co do których Rada m.st. Warszawy postanowiła o odbieraniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości poprzez ich objęcie zorganizowanym przez m.st.
Warszawa systemem odbierania odpadów komunalnych, stosuje się wymagania i zasady określone
w Regulaminie dla nieruchomości, na których nie zamieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
§ 2. Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie m.st.
Warszawy.
1. Odpady komunalne zbiera się selektywnie w podziale na następujące frakcje:
1) papier – odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury;
2) metale i tworzywa sztuczne, obejmujące:
a) metale – odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
b) tworzywa sztuczne – odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych,
c) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) szkło – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
4) bioodpady stanowiące odpady komunalne;
5) bioodpady stanowiące odpady komunalne z gastronomii i targowisk;
6) odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków
i cmentarzy - zbierane odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne;
7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki;
9) chemikalia;
10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
11) zużyte baterie i akumulatory;
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
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13) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
14) zużyte opony;
15) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych;
16) odpady tekstyliów i odzieży;
17) naturalne drzewka świąteczne (choinki).
2. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji, o których mowa w ust. 1, zbiera się w miejscu
gromadzenia odpadów jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
3. Selektywne zbieranie frakcji odpadów komunalnych określonych w ust. 1 pkt 1-6, 13 i 17 oraz
ust. 2 prowadzi się w miejscu gromadzenia odpadów w następujący sposób:
1) oddzielnie papier;
2) oddzielnie metale i tworzywa sztuczne;
3) oddzielnie szkło;
4) oddzielnie bioodpady stanowiące odpady komunalne;
5) oddzielnie bioodpady stanowiące odpady komunalne z gastronomii i targowisk;
6) oddzielnie odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków
i cmentarzy zbierane odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne;
7) oddzielnie naturalne drzewka świąteczne (choinki);
8) oddzielnie meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) oddzielnie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
4. Odpady komunalne, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, zbiera się w pojemnikach lub workach o odpowiednim
kolorze oraz odpowiednio oznakowanych widocznym napisem określającym ich przeznaczenie w sposób
następujący:
1) papier – kolor niebieski, napis „Papier”;
2) metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty, napis „Metale i tworzywa sztuczne”;
3) szkło – kolor zielony, napis „Szkło”;
4) bioodpady stanowiące odpady komunalne – kolor brązowy, napis „Bio”;
5) bioodpady stanowiące odpady komunalne z gastronomii i targowisk – kolor brązowy, napis „Biogastronomia/targowisko”;
6) odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków
i cmentarzy zbierane odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne – kolor szary, napis
„Zielone”;
7) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – kolor czarny, napis „Odpady zmieszane”;
8) odpady komunalne inne niż określone w pkt 1-6, zbiera się w pojemnikach lub workach oznaczonych
kolorem niezastrzeżonym dla frakcji wymienionych w pkt 1‑6. Pojemniki oznacza się dodatkowo napisem
właściwym dla danej frakcji odpadów komunalnych.
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać:
1) w kontenerach lub luzem – w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
2) w kontenerach – w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne;
3) nie wcześniej niż 72 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, chyba że na terenie nieruchomości
wyznaczone jest odpowiednie miejsce gromadzenia tych odpadów, nie powodujące ograniczeń
w użytkowaniu nieruchomości w przypadku ich gromadzenia w sposób ciągły.
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6. Naturalne drzewka świąteczne (choinki), pozbawione ozdób, opakowań, ziemi i donic, należy zbierać
w kontenerach oznaczonych napisem „Zielone” lub luzem w miejscu gromadzenia odpadów.
§ 3. Wymagania w zakresie selektywnego odbierania odpadów komunalnych na terenie m.st.
Warszawy.
1. W ramach zorganizowanego systemu odbierania odpadów komunalnych, m.st. Warszawa zapewnia:
1) selektywne odbieranie odpadów komunalnych, w stosunku do nieruchomości:
a) na których zamieszkują mieszkańcy,
b) które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – w zakresie części
niezamieszkanych,
c) na których znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
d) na których prowadzona jest działalność:
- Urzędu m.st. Warszawy i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w formie
jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych,
- instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st.
Warszawa;
2) selektywne odbieranie z miejsc gromadzenia odpadów na nieruchomościach, o których mowa
w pkt 1 następujących frakcji odpadów komunalnych:
a) papieru, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,
b) metali i tworzyw sztucznych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2,
c) szkła, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3,
d) bioodpadów stanowiących odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4,
e) bioodpadów stanowiących
w § 2 ust. 1 pkt 5,
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f) łącznie:
- odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów,
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, z wyłączeniem nierozdrobnionych gałęzi drzew i konarów,
- naturalnych drzewek świątecznych (choinek), o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 17,
g) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 13,
h) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 2;
3) wyposażenie nieruchomości, o których mowa w pkt 1, w odpowiednie worki lub pojemniki do
gromadzenia odpadów komunalnych, za wyjątkiem pojemników podziemnych, półpodziemnych
i prasokontenrów;
4) utrzymanie pojemników, o których mowa w pkt 3, w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
2. M.st. Warszawa nie zapewnia odbierania odpadów komunalnych określonych w § 2 ust. 1 pkt 4 i 6
w zakresie obejmującym części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, od właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, prowadzącymi kompostowanie
w przydomowych kompostownikach i zwolnionych z części opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. M.st. Warszawa nie wyposaża w pojemniki oraz w worki do zbierania odpadów komunalnych
nieruchomości nieobjętych systemem odbierania odpadów komunalnych.
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4. W ramach zorganizowanego przez m.st. Warszawa systemu odbierania odpadów komunalnych,
odbieranie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych prowadzone jest stosownie do harmonogramu
odbiorów danego podmiotu odbierającego odpady oraz w oparciu o zasady określone w odrębnej uchwale Rady
Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
5. Selektywne odbieranie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, może
być dokonywane od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) w godzinach
pomiędzy 6:00 a 22:00, chyba że odbieranie w innych godzinach jest usprawiedliwione nadzwyczajnymi
okolicznościami, a w szczególności względami bezpieczeństwa.
6. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości wymaga zapewnienia:
1) dostępu do pojemników lub worków w sposób umożliwiający bezkolizyjny do nich dojazd oraz ich łatwy
i bezpieczny odbiór, albo
2) dostępu do pojemników lub worków w miejscu gromadzenia odpadów zlokalizowanym przy granicy
nieruchomości z zagwarantowanym dostępem z zewnątrz od drogi publicznej, bez konieczności
wchodzenia na pozostały teren nieruchomości.
§ 4. Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz mobilne punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewnia przyjmowanie od mieszkańców m.st.
Warszawy selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych określonych w § 2 ust. 1, za wyjątkiem:
1) bioodpadów stanowiących odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4;
2) bioodpadów stanowiących
w § 2 ust. 1 pkt 5.
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2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje od mieszkańców m.st. Warszawy
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 2.
3. Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewnia przyjmowanie od mieszkańców
m.st. Warszawy selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych określonych w § 2 ust. 1 pkt 7-12,
w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego określonego jako sprzęt małogabarytowy w części
I pkt 5 i 6 oraz w części II pkt 5 i 6 załącznika Nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 i 2361 oraz z 2021 r. poz. 2151).
4. Sposób i zakres świadczenia usług przez punkty, o których mowa w ust. 1 - 3 określa odrębna uchwała
Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie
i zagospodarowania tych odpadów.
§ 5. Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego.
1. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia powstałe na częściach nieruchomości służących do użytku
publicznego, w szczególności na drogach wewnętrznych, chodnikach albo ścieżkach położonych w obrębie
części nieruchomości służącej do użytku publicznego, placach zabaw, skwerach lub innych zieleńcach
położonych w części nieruchomości służącej do użytku publicznego, uprząta się w możliwie najkrótszym
czasie.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, błoto, śnieg, lód lub inne zanieczyszczenia, w przypadku braku możliwości ich
niezwłocznego usunięcia, uprząta się do miejsc, nieutrudniających swobodne korzystanie z części
nieruchomości służącej do użytku publicznego.
3. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia, które wymagają zgromadzenia w pryzmach przeznaczonych do
transportu przez podmiot właściwy do świadczenia usług w tym zakresie, uprząta się do miejsc zapewniających
dostęp dla ich odbioru.
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§ 6. Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi.
1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi dopuszcza się
przy zachowaniu następujących warunków:
1) środki stosowane do mycia są wyłącznie środkami ulegającymi biodegradacji;
2) mycie prowadzone jest w miejscach o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie
z Regulaminem;
3) naprawy pojazdów samochodowych prowadzone są w taki sposób, aby uniemożliwić zanieczyszczenie
powierzchni nieruchomości, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi, a także powietrza
atmosferycznego.
2. Powstałe w ramach mycia lub naprawy pojazdów samochodowych odpady, stanowiące odpady
komunalne zbiera się selektywnie i pozbywa w sposób określony w Regulaminie.
§ 7. Zasady dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi stosuje się:
1) do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - pojemniki dwukołowe o pojemności od
120 litrów albo pojemniki czterokołowe o pojemności od 660 litrów, przystosowane, do grzebieniowych
albo obrotowych mechanizmów załadowczych pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów
komunalnych;
2) do frakcji odpadów papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, bioodpadów stanowiących odpady
komunalne, odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów,
zbieranych odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
a) worki o pojemności od 60 litrów, wykonane z folii polietylowej LDPE lub równoważnego materiału
o grubości zapewniającej odporność na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu i innych pierwiastków
szkodliwych dla środowiska, odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków
chemicznych, przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości, lub
b) pojemniki dwukołowe o pojemności od 120 litrów albo pojemniki czterokołowe o pojemności od
660 litrów, przystosowane, do grzebieniowych albo obrotowych mechanizmów załadowczych pojazdów
przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych.
2. W przypadku, gdy dla kilku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zorganizowano wspólne miejsce gromadzenia odpadów, do
zbierania odpadów komunalnych o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, stosuje się pojemniki dwukołowe
o pojemności od 120 litrów albo pojemniki czterokołowe o pojemności od 660 litrów, przystosowane, do
grzebieniowych albo obrotowych mechanizmów załadowczych pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów
komunalnych w liczbie i o pojemności dostosowanej do liczby nieruchomości.
3. Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
zabudowanych budynkami wielolokalowymi stosuje się:
1) do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, frakcji odpadów papieru, szkła, metali
i tworzyw sztucznych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne - pojemniki dwukołowe o pojemności
od 120 litrów i pojemniki czterokołowe o pojemności od 660 litrów, przystosowane, do grzebieniowych
albo obrotowych mechanizmów załadowczych pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów
komunalnych;
2) dla odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów,
zbieranych odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
a) worki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,
b) kontenery o pojemności od 1100 litrów;
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3) do mebli i innych odpadów wielkogabarytowych kontenery o pojemności od 1100 litrów.
4. W uzasadnionych przypadkach, w takich jak niewielka przestrzeń do ustawienia pojemników
w miejscach gromadzenia odpadów, obejmujących mniej niż 20 lokali mieszkalnych, do zbierania frakcji
odpadów papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
dopuszcza się gromadzenie wszystkich lub części tych frakcji odpadów w workach, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 lit. a.
5. Minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do gromadzenia selektywnie zbieranych
frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 oraz pojemników do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 2, na terenach
nieruchomości, o których mowa w ust. 1-3 ustala się przy uwzględnieniu:
1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, przy czym do
ustalenia minimalnej pojemności można posiłkować się następującymi wielkościami, przypadającymi na
jednego mieszkańca na dobę:
a) papier – 2 litry,
b) metale i tworzywa sztuczne – 2 litry,
c) szkło – 0,4 litra,
d) bioodpady stanowiące odpady komunalne – 0,35 litra,
e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 4,5 litra.
2) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
3) zasad dotyczących częstotliwości odbierania odpadów komunalnych określonych w odrębnej uchwale
Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów.
6. W przypadku odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych,
ogrodów, zbieranych odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne, dla nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, minimalną ilość pojemników lub worków przeznaczonych do ich
gromadzenia, ustala się przy uwzględnieniu ilości wytwarzanych odpadów określonej indywidualnie według
potrzeb.
§ 8. Wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków,
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2-3 i 7, do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne objętych zorganizowanym przez m.st. Warszawa
systemem odbierania odpadów komunalnych stosuje się:
1) pojemniki dwukołowe o pojemności od 120 litrów i pojemniki czterokołowe o pojemności od 660 litrów,
przystosowane, do grzebieniowych albo obrotowych mechanizmów załadowczych pojazdów
przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych;
2) kontenery o pojemności od 1100 litrów;
3) pojemniki podziemne i półpodziemne, o pojemności od 120 litrów, posiadające własny system wyciągania
pojemników lub których system opróżniania pozwala na stosowanie dźwigów samochodowych
z uniwersalnym pojedynczym zaczepem, do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2;
4) kontenery typu „dzwon” do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3;
5) prasokontenery o pojemności od 1100 litrów, o konstrukcji umożliwiającej ich odbiór hakowym
mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady, przystosowanych do zgniatania
i zagęszczania odpadów komunalnych, z tym zastrzeżeniem, że przy użyciu prasokontenera oddzielnie
gromadzi się każdą z frakcji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-2;
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6) pojemniki podziemne lub półpodziemne, spełniające wymagania określone w ust. 1 pkt 3, jeżeli do
gromadzenia w nich odpadów komunalnych wykorzystywane są pojemniki, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 lub kontenery o pojemności powyżej 1100 litrów.
2. Do zbierania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych stosuje się kontenery o pojemności od
1100 litrów.
3. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stosuje się pojemniki, o których
mowa w ust. 1 pkt 1-3.
4. Na terenie nieruchomości, które nie zostały objęte zorganizowanym przez m.st. Warszawa systemem
odbierania odpadów komunalnych, dopuszcza się stosowanie pojemników innego rodzaju i o innej pojemności
niż określone w ust. 1 i 2.
5. Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki i kontenery, o których mowa w ust. 1, 2 i 4
o pojemności dostosowanej do potrzeb danej nieruchomości i charakteru prowadzonej na tej nieruchomości
działalności, z uwzględnieniem odpowiednio zasad dotyczących częstotliwości i sposobu pozbywania się
odpadów komunalnych określonych w § 14.
6. Minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych ustala się przy
uwzględnieniu zasad określonych w ust. 5 oraz średniej ilości wytworzonych odpadów komunalnych, przy
czym można posiłkować się następującymi wielkościami:
1) dla obiektów biurowych, usługowych, produkcyjnych i rzemieślniczych, magazynów, hurtowni oraz
obiektów użyteczności publicznej: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną;
2) dla obiektów gastronomicznych: 5 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne w restauracji lub stołówce, zaś
dla lokali nie posiadających miejsc konsumpcyjnych 120 litrów na jeden lokal;
3) dla obiektów hotelowych, pensjonatów, moteli oraz innych o podobnym charakterze: 40 litrów na jedno
łóżko;
4) dla obiektów całodobowego zbiorowego zakwaterowania: 60 litrów na jedno łóżko;
5) dla szkół (wszystkich typów), uczelni wyższych, przedszkoli, żłobków i placówek o podobnym
charakterze: 10 litrów odpowiednio na jednego ucznia, studenta, słuchacza, podopiecznego i jedną osobę
zatrudnioną;
6) dla obiektów handlowych takich jak sklepy, supermarkety, hipermarkety, galerie handlowe: 40 litrów na
jedną osobę zatrudnioną. W przypadku prowadzenia na terenie obiektu działalności gastronomicznej łączną
ilość odpadów należy określić z zastosowaniem wskaźnika określonego w pkt 2;
7) dla szpitali, hospicjów i innych obiektów, w których wykonywane są przez całą dobę świadczenia
zdrowotne: 60 litrów na jedno łóżko;
8) dla obiektów, w których wykonywane są świadczenia zdrowotne, z wyłączeniem świadczeń szpitalnych
i całodobowych: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną;
9) dla dziennych placówek pomocy społecznej - 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną i 10 litrów na jednego
podopiecznego;
10) dla punktów handlowych poza lokalem, w tym targowisk - 60 litrów na jedną osobę zatrudnioną jednak
nie mniej niż jeden pojemnik 120 litrów na jeden punkt handlowy;
11) dla cmentarzy – 2 litry na jedno miejsce pochówku, a w okresie świat obchodzonych na podstawie
obrządku właściwego dla danego wyznania – 10 litrów na jedno miejsce pochówku.
7. Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stosuje się:
1) do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - pojemniki dwukołowe o pojemności od
120 litrów i pojemniki czterokołowe o pojemności od 660 litrów, przystosowane, do grzebieniowych albo
obrotowych mechanizmów załadowczych pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych;
2) do frakcji odpadów papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, bioodpadów stanowiących odpady
komunalne, odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów
zbieranych odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne, o których mowa
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w § 2 ust. 1-4 i 6 - worki o pojemności od 60 litrów, wykonane z folii polietylowej LDPE lub
równoważnego materiału o grubości zapewniającej odporność na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu
i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur
oraz środków chemicznych, przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę
zawartości;
3) do mebli i innych odpadów wielkogabarytowych kontenery o pojemności od 1100 litrów.
8. W przypadku, gdy dla kilku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zorganizowano wspólne miejsce
gromadzenia odpadów dla odpadów, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2 stosuje się pojemniki, o których mowa
w ust. 7 pkt 1, w liczbie i o pojemności dostosowanej do liczby nieruchomości, do których to miejsce jest
przypisane.
§ 9. Wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach
publicznych.
1. Na terenie przeznaczonym do użytku publicznego, w szczególności w publicznych ogrodach, skwerach
lub innych zieleńcach, placach zabaw, bulwarach i plażach, a także drogach publicznych, stosuje się kosze lub
pojemniki o pojemności od 20 litrów do zbierania odpadów komunalnych.
2. Do koszy i pojemników przeznaczonych do zbierania nieselektywnych (zmieszanych) odpadów
komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a także na drogach publicznych, dopuszcza
się zastosowanie innego koloru, niż kolor czarny.
3. W przypadku zorganizowania na terenie przeznaczonym do użytku publicznego selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, wymagane jest stosowanie kolorystyki koszy i pojemników zgodnej z kolorami
wymaganymi dla selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. Kosze i pojemniki, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonane z materiału trudnopalnego
i posiadać konstrukcję zabezpieczającą odpady przed wpływem wiatru oraz opadów atmosferycznych i innych
czynników zewnętrznych.
5. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, pojemność i ilość koszy lub pojemników, dostosowuje się przy
uwzględnieniu częstotliwości odbioru oraz natężenia ruchu.
§ 10. Wymagania
nieruchomości.

dotyczące

warunków

rozmieszczenia

pojemników

i worków

na

terenie

1. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych rozmieszcza się w wyznaczonych miejscach
gromadzenia odpadów na twardej i równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota
i innych zanieczyszczeń, w taki sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia odciekami wód ani gleby i ziemi.
2. W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
pojemniki oraz worki rozmieszcza się w miejscu gromadzenia odpadów w sposób pozwalający na identyfikację
rodzaju części nieruchomości (zamieszkana i niezamieszkana), do której są przypisane.
3. W przypadku braku możliwości zorganizowania miejsca gromadzenia odpadów dla nieruchomości,
dopuszcza się rozmieszczenie pojemników lub worków w miejscu gromadzenia odpadów wspólnym z inną
nieruchomością lub nieruchomościami. W takim przypadku warunkiem rozmieszczenia pojemników lub
worków jest:
1) zgłoszenie lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów wspólnego dla nieruchomości w sposób przewidziany
w § 20;
2) oznaczenie miejsca lub pojemników i worków znajdujących się w miejscu gromadzenia odpadów
informacją dotyczącą adresu nieruchomości, z którego pochodzą zgromadzone odpady komunalne.
4. Ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy jedna z nieruchomości jest nieruchomością niezamieszkaną
nieobjętą zorganizowanym przez m.st. Warszawa systemem odbierania odpadów komunalnych.
§ 11. Wymagania dotyczące warunków rozmieszczenia pojemników na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego oraz na drogach publicznych.
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1. Kosze lub pojemniki określone w § 9 ust. 1 przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie
przeznaczonym do użytku publicznego rozmieszcza się w miejscach wolnych od ruchu pieszego, a także
rowerowego lub ruchu innymi pojazdami, jeżeli taki ruch jest przewidziany na tym terenie.
2. Kosze lub pojemniki określone w § 9 ust. 1 przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na
drogach publicznych umieszcza się na chodniku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595 oraz z 2022 r. poz. 32 i 655), a w przypadku braku
chodnika, na wydzielonej części pasa drogowego przeznaczonej do ruchu pieszego.
3. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stosuje się
worków.
4. Rozmieszczenie pojemników lub worków w pasie drogowym jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku
określonym w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
§ 12. Wymagania dotyczące warunków utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym na terenie nieruchomości, na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego oraz na drogach publicznych.
1. Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników do zbierania
odpadów komunalnych z nieruchomości objętych zorganizowanym przez m.st. Warszawa systemem odbierania
odpadów komunalnych zapewnia podmiot odbierający odpady.
2. Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym pojemników do zbierania odpadów komunalnych
z nieruchomości nieobjętych zorganizowanym przez m.st. Warszawa systemem odbierania odpadów
komunalnych polega na konieczności ich mycia i dezynfekowania w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż co trzy
miesiące. Pojemniki należy myć w taki sposób, aby nie doszło do skażenia środkami myjącymi
i dezynfekującymi miejsca wykonywania tej czynności oraz zanieczyszczenia wód oraz gleby i ziemi.
3. W przypadku gdy lokalne warunki techniczne miejsca, w którym ustawione są pojemniki, nie gwarantują
zachowania warunków sanitarnych, mycie pojemników powinno odbywać się w myjniach lub przy pomocy
specjalistycznych pojazdów z zamkniętym obiegiem wody.
4. Utrzymanie w odpowiednim stanie porządkowym pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych, polega w szczególności na zachowaniu nienaruszalności wszelkich oznaczeń znajdujących się na
pojemniku.
5. Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych, polega w szczególności na utrzymaniu pojemników w stanie nieuszkodzonym,
nie powodującym wycieków i rozprzestrzeniania się odpadów.
6. Wymaga się wyposażenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w pokrywy, gdy zachodzi choćby jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1) pojemniki ustawione są w miejscu niezadaszonym;
2) pojemniki opróżniane są z częstotliwością mniejszą niż raz w tygodniu;
3) pojemniki są przeznaczone na bioodpady stanowiące odpady komunalne.
7. Wymaga się zamykania pokryw w przypadku, gdy zachodzi choćby jedna z niżej wymienionych
okoliczności:
1) pojemniki ustawione są w miejscu niezadaszonym;
2) pojemniki zawierają pokrywy z otworami wrzutowymi;
3) pojemniki opróżniane są z częstotliwością mniejszą niż raz w tygodniu;
4) pojemniki są przeznaczone na bioodpady stanowiące odpady komunalne.
8. W przypadku, gdy pojemniki ustawione w miejscu niezadaszonym zawierają otwory wrzutowe, ich
konstrukcja powinna zabezpieczać odpady przed wpływem wiatru, opadów atmosferycznych i innych
czynników zewnętrznych.
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9. Wymagania określonego w ust. 6 w zakresie dotyczącym wyposażania w pokrywę nie stosuje się
w przypadku pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów stanowiących części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz kontenerów typu
dzwon.
10. Do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego oraz na drogach publicznych stosuje się ust. 5 i 8.
§ 13. Wymagania dotyczące utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc
gromadzenia odpadów. „Miejsce gromadzenia odpadów należy utrzymywać we właściwym stanie
sanitarnym i porządkowym poprzez:”
1) oznaczenie granic miejsca gromadzenia odpadów w przypadku, gdy nie jest wygrodzone ścianami;
2) oznaczenie adresem nieruchomości, do których miejsce gromadzenia odpadów jest przypisane, a w
przypadku nieruchomości, objętych zorganizowanym przez m.st. Warszawa systemem odbierania odpadów
komunalnych, również informacją „Odpady komunalne odbierane przez m.st. Warszawę”;
3) gromadzenie odpadów w pojemnikach, kontenerach lub workach i niedopuszczanie do ich przepełnienia;
4) porządkowanie terenu wokół pojemników poprzez usuwanie nagromadzonych poza pojemnikami
odpadów, które z nich wypadły lub nie zostały do nich wrzucone;
5) bieżące czyszczenie i usuwanie błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z nawierzchni, na której
ustawione są pojemniki;
6) mycie i dezynfekcję miejsc gromadzenia odpadów w celu zapobieżenia powstawaniu uciążliwości
zapachowych.
§ 14. Zasady dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości.
1. Pozbywanie się odpadów komunalnych powinno następować z częstotliwością zapewniającą właściwy
stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, dostosowaną do ilości i rodzaju zbieranych odpadów oraz
zapobiegającą przepełnianiu pojemników.
2. Z zastrzeżeniem określonym w ust. 6, sposobem pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest:
1) odebranie przez podmiot odbierający odpady odpadów komunalnych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1-4,
6 w zakresie obejmującym części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów,
pkt 13 i 17 oraz ust. 2;
2) przyjmowanie przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów komunalnych
określonych w § 2 ust. 1 pkt 1-3, 6 w zakresie obejmującym części roślin pochodzących z pielęgnacji
terenów zielonych, ogrodów, pkt 7-17;
3) przyjmowanie przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów określonych
w § 2 ust. 1 pkt 7‑12;
4) przyjmowanie przez apteki przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych;
5) przyjmowanie przez inne wyznaczone punkty zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
zużytych baterii i akumulatorów.
3. Sposobem pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objętych zorganizowanym przez m.st. Warszawa system
odbierania odpadów komunalnych, jest odebranie przez podmiot odbierający odpady komunalne frakcji
określonych w § 2 ust. 1 pkt 1-5, 6 w zakresie obejmującym części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów
zielonych, ogrodów, pkt 13 i 17 oraz ust. 2.
4. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości jest uzależniona od:
1) harmonogramu podmiotu odbierającego odpady komunalne oraz sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych określonego w odrębnej uchwale Rady Miasta Stołecznego
Warszawy – w przypadku określonym w ust. 2 pkt 1;
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2) określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczby opróżnień
pojemników – w przypadku określonym w ust. 3.
5. Wyłącznym sposobem pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości nieobjętej
zorganizowanym przez m.st. Warszawa systemem odbierania odpadów komunalnych, jest odebranie z tej
nieruchomości frakcji odpadów komunalnych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2 przez przedsiębiorcę
wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.
6. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, którzy zostali
zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i 6
w zakresie obejmującym części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, pozbywają się
tych odpadów poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach.
§ 15. Zasady dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zadania związane z pozbywaniem się odpadów komunalnych z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego wykonują jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, na zasadach
określonych w statutach tych jednostek.
2. Utrzymanie czystości na terenach przeznaczonych do użytku publicznego położonych na obszarze
dzielnicy m.st. Warszawy w zakresie nienależącym do zadań statutowych jednostek określonych w ust. 1,
wykonuje właściwa komórka organizacyjna Urzędu w danej dzielnicy.
3. Pozbywanie się odpadów komunalnych powinno następować z częstotliwością zapewniającą właściwy
stan sanitarno-porządkowy terenów, dostosowaną do ilości i rodzaju zbieranych odpadów oraz zapobiegającą
przepełnianiu pojemników.
§ 16. Wymagania dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
1. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenów wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, powinno
odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych oraz objętości
zbiornika, przy zapewnieniu ciągłości użytkowania zbiornika oraz uniemożliwieniu wydostania się nieczystości
ciekłych poza zbiornik, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się nie rzadziej
niż raz na kwartał.
3. Pozbywanie się osadów ściekowych z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, powinno odbywać
się z częstotliwością uzależnioną od instrukcji eksploatacji oczyszczalni, objętości osadnika oraz uniemożliwić
wydostanie się osadów ściekowych poza osadnik, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Osadów ściekowych z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków należy pozbywać się nie rzadziej
niż raz na 2 lata.
5. Pozbywanie się nieczystości ciekłych gromadzonych w toaletach przenośnych (kabinach sanitarnych)
powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od objętości zbiornika, ilości osób korzystających
z toalety, lokalizacji, częstotliwości użytkowania oraz warunków pogodowych (sezonowość), z zastrzeżeniem
ust. 6.
6. Nieczystości ciekłych gromadzonych w toaletach przenośnych (kabinach sanitarnych) należy pozbywać
się nie rzadziej niż raz w tygodniu.
7. Nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, toaletach przenośnych (kabinach
sanitarnych), osadów ściekowych z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków należy pozbywać się
w sposób określony w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 17. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. „W celu
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami
w obiegu zamkniętym należy podejmować działania polegające na:”
1) ograniczeniu marnotrawienia żywności;
2) ograniczeniu korzystania z toreb i opakowań jednorazowych;
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3) stosowaniu opakowań wielokrotnego użytku;
4) ponownym wykorzystaniu i naprawie produktów i ich części;
5) kompostowaniu odpadów ulegających biodegradacji, na zasadach określonych w Regulaminie.
§ 18. Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz zwolnienia właścicieli takich nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika
lub worka na te odpady.
1. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostuje się
wyłącznie odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i 6 w zakresie obejmującym części roślin
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, wytworzone na danej nieruchomości.
2. Kompostowanie należy prowadzić w wydzielonym i przeznaczonym do tego kompostowniku
spełniającym wymagania określone w ust. 3 – 5.
3. Kompostowanie prowadzi się w kompostownikach ogrodowych, zapewniających dostęp powietrza
i ograniczających rozprzestrzenianie się kompostowanych odpadów.
4. Pojemność stosowanego kompostownika powinna być dostosowana do ilości odpadów podlegających
kompostowaniu, wytwarzanych na terenie nieruchomości.
5. Do przydomowych kompostowników należy wrzucać trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, łodygi oraz
odpady kuchenne pochodzenia roślinnego, np. obierki, skórki owoców i warzyw oraz odpady spożywcze
pochodzenia roślinnego np. resztki ugotowanych warzyw, wytłoki po owocach i warzywach, fusy od kawy oraz
herbaty, łupiny po orzechach, skorupki jaj.
6. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący
w przydomowym kompostowniku odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i 6 w zakresie
obejmującym części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, zwolnieni są z obowiązku
posiadania pojemników lub worków na te odpady.
7. Kompostowaniu nie podlegają odpady pochodzenia zwierzęcego, np. mięso, kości, które należy zbierać
łącznie z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, o których mowa w § 2 ust. 2.
§ 19. Warunki uznania, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny. „Wymóg
selektywnego zbierania odpadów uważa się za spełniony, jeżeli odpady zbierane są w podziale na frakcje
określone w § 2 ust. 1 i 2 zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 4, a ponadto:”
1) papier jest zbierany jest w taki sposób, aby nie był zamoczony oraz nie był zanieczyszczony
w szczególności resztkami żywności, tłuszczami, olejami lub farbami malarskimi;
2) szkło oraz metale i tworzywa sztuczne powinny być w miarę możliwości opróżnione z ich zawartości;
3) bioodpady stanowiące odpady komunalne umieszcza się w przeznaczonych na te odpady pojemnikach,
luzem lub w certyfikowanych workach kompostowalnych oznaczonych odpowiednim symbolem.
§ 20. Sposób zgłaszania lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów przez właściciela nieruchomości
w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
1. Zgłoszenia lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów, należy dokonać poprzez Miejskie Centrum
Kontaktu Warszawa 19115 telefonicznie, pod numerem 19115, elektronicznie, w tym za pomocą portalu
internetowego http://warszawa19115.pl albo pisemnie lub osobiście w Urzędzie m.st. Warszawy i Urzędach
Dzielnic m.st. Warszawy.
2. W zgłoszeniu należy podać w szczególności adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady
komunalne, rodzaj i liczbę pojemników, o których mowa w § 7 i 8 oraz wskazać lokalizację miejsca
gromadzenia odpadów.
§ 21. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi.
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1. Przy przewozie i przemieszczaniu zwierząt domowych, utrzymujący je zobowiązani są do stosowania
środków ochrony, niezbędnych dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz zachowania porządku publicznego
i ochrony mienia.
2. Zwierzęta domowe mogą przebywać na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, jedynie pod
nadzorem właściciela lub opiekuna zwierzęcia.
3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy,
a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób,
które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.
4. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy przy spełnieniu warunków określonych ustawą z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572), tj. gdy pies jest oznakowany w sposób
umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna i właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad psem.
Zwalniając psa ze smyczy należy mieć na względzie bezpieczeństwo ludzi, innych zwierząt i uczestników
ruchu drogowego.
§ 22. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
1. Utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania
zanieczyszczeń stałych w postaci odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach lub pojemnikach na
odpady „zmieszane”.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy właścicieli psów asystujących i funkcjonariuszy
Policji, Straży Miejskiej oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie
wykonywania zadań służbowych.
§ 23. Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej.
1. Kozy, zwierzęta futerkowe oraz drób mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej wyłącznie w obiektach zamkniętych, tak aby nie mogły przedostawać się na drogi, tereny publiczne
i przeznaczone do wspólnego użytku.
2. Określa się następujące wymagania dotyczące utrzymywania pszczół na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej:
1) usytuowania uli w miejscach uniemożliwiających przypadkowe wejście osób postronnych oraz
oznakowania tych miejsc tablicami z napisem „Uwaga – pszczoły! Osobom nieupoważnionym wstęp
zabroniony";
2) utrzymywania pszczół charakteryzujących się obniżoną agresywnością wobec otoczenia (łagodnych)
i niską rojliwością.
3. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodować zagrożenia sanitarnego.
4. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług
przewozowych i rekreacyjnych, zobowiązany jest do usuwania odchodów pozostawianych przez te zwierzęta.
Obowiązek ten nie dotyczy funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz służb mundurowych korzystających
z pracy koni, w trakcie wykonywania zadań służbowych.
§ 24. Wymagania dotyczące zakazu utrzymywania zwierząt gospodarskich na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach.
1. Koniowate, bydło, jeleniowate, świnie i owce nie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, jeżeli odległość od granic osiedli mieszkaniowych jest mniejsza niż 1000 m. Warunek ten
nie dotyczy koni przeznaczonych do celów rekreacyjnych i służbowych.
2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak kozy, zwierzęta futerkowe oraz drób, na
obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej:
1) w budynkach wielorodzinnych;
2) na nieruchomościach zabudowy jednorodzinnej o powierzchni działki poniżej 1000 m 2.
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§ 25. Zasady wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
1. Na terenie m.st. Warszawy obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których
zlokalizowane są:
1) budynki wielolokalowe podpiwniczone;
2) lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych;
3) obiekty handlowe branży spożywczej;
4) magazyny żywności i płodów rolnych;
5) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
6) wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;
7) wnętrza międzyblokowe oraz miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej;
8) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.
2. W uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, deratyzacja przeprowadzana jest również na terenach
ogólnodostępnych, w szczególności wzdłuż kanałów, rowów i urządzeń wodnych.
3. Na obszarach wskazanych w ust. 1, deratyzację przeprowadza się w miesiącach kwiecień, maj, listopad
i grudzień.
§ 26. Inne obowiązki dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
1. Frakcje odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-6 zbiera się w sposób zapewniający zabezpieczenie
odpadów przed pogorszeniem ich jakości.
2. Odpady papieru oraz metali i tworzyw sztucznych należy, w miarę możliwości, zgnieść przed ich
włożeniem do pojemnika lub worka.
3. Odpady komunalne zbiera się w sposób zapewniający spełnienie wymogów sanitarnych, ochrony
środowiska oraz bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi, w szczególności nie powodując zaśmiecania miejsca
gromadzenia odpadów.
4. W pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne dopuszcza się gromadzenie
popiołów paleniskowych po ich uprzednim wystudzeniu.

