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UCHWAŁA Nr LXV/2149/2022
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 9 czerwca 2022 r.
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
Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a i 3d 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. 1. Uchwała określa:
1) szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości objętych systemem odbierania odpadów komunalnych w m.st. Warszawie
i zagospodarowania tych odpadów;
2) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości określonych w pkt 1, przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały,
a także przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przez prowadzącego
mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. System odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, odnosi się do nieruchomości:
1) na których zamieszkują mieszkańcy;
2) które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
3) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, określonych w uchwale
Nr XXXVII/949/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 4742, z 2020 r. poz. 5786 i 7774).
§ 2. 1. Świadczenie usług w systemie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1,
wykonują podmioty odbierające odpady komunalne, którym udzielono zamówienia publicznego, zgodnie
z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości według podziału 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 odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady
z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe;
3) „Szkło” - odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
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4) „Bio” - bioodpady stanowiące odpady komunalne;
5) „Bio-gastronomia/targowisko” - bioodpady stanowiące odpady komunalne z gastronomii lub targowisk;
6) „Zielone” - odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów oraz
naturalne drzewka świąteczne (choinki);
7) „Odpady wielkogabarytowe” - meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) „Odpady zmieszane” - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
3. Selektywne odbieranie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, może
być wykonywane 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.
4. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności związanych z odbiorem odpadów komunalnych
z terenu danej nieruchomości, uzasadnionych w szczególności względami bezpieczeństwa, podmiot
odbierający odpady komunalne może odstąpić od zasad odbierania odpadów w zakresie dni i godzin odbioru
odpadów wskazanych w ust. 3.
5. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne, o którym mowa w ust. 1 odbiera odpady jako
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie później niż w najbliższym terminie odbioru takiej frakcji
odpadów komunalnych z terenu danej nieruchomości i powiadamia o tym Prezydenta m.st. Warszawy oraz
właściciela nieruchomości.
§ 3. 1. Miasto Stołeczne Warszawa:
1) wyposaża nieruchomości:
a) w pojemniki dwu - lub czterokołowe lub kontenery,
b) w worki, służące do zbierania odpadów komunalnych, za wyjątkiem worków przeznaczonych do
zbierania części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów;
2) utrzymuje pojemniki i kontenery do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, w tym w szczególności zapewnia mycie pojemników nie rzadziej niż co trzy
miesiące.
2. Miasto Stołeczne Warszawa może odstąpić od zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a,
w przypadku nieruchomości wyposażonych przez właściciela nieruchomości w pojemniki lub kontenery
spełniające wymagania, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st.
Warszawy.
3. Pojemniki lub kontenery służące do zbierania odpadów komunalnych m.st. Warszawa wyposaża
w elektroniczne etykiety identyfikacyjne, zgodne z technologią RFID.
4. Miasto Stołeczne Warszawa nie wyposaża nieruchomości w pojemniki podziemne i półpodziemne i nie
pokrywa kosztów związanych z utrzymywaniem tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
§ 4. 1. Ustala się częstotliwość odbierania przez podmioty odbierające odpady komunalne, o których mowa
w § 2 ust. 1 uchwały, frakcji odpadów komunalnych, określonych w § 2 ust. 2 uchwały i zgromadzonych
w miejscu gromadzenia odpadów, z terenu nieruchomości:
1) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:
a) „Papier” – co cztery tygodnie,
b) „Szkło” – co cztery tygodnie,
c) „Metale i tworzywa sztuczne” – co cztery tygodnie,
d) „Bio” – co tydzień,
e) „Zielone”:
- w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
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- w okresie od grudnia do lutego – co cztery tygodnie,
f) „Odpady wielkogabarytowe” – co trzy miesiące,
g) „Odpady zmieszane” – co dwa tygodnie;
2) zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi:
a) „Papier” – co dwa tygodnie,
b) „Szkło” – co cztery tygodnie,
c) „Metale i tworzywa sztuczne” – co dwa tygodnie,
d) „Bio” – co tydzień,
e) „Zielone”:
- w okresie od marca do listopada – co tydzień,
- w okresie od grudnia do lutego – co cztery tygodnie,
f) „Odpady wielkogabarytowe” – co cztery tygodnie,
g) „Odpady zmieszane” – dwa razy w tygodniu;
3) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) „Papier” – co cztery tygodnie,
b) „Szkło” – co cztery tygodnie,
c) „Metale i tworzywa sztuczne” – co cztery tygodnie,
d) „Bio” – co tydzień,
e) „Bio-gastronomia/targowisko” – dwa razy w tygodniu,
f) „Zielone”:
- w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
- w okresie od grudnia do lutego – co cztery tygodnie,
g) „Odpady wielkogabarytowe” – co trzy miesiące,
h) „Odpady zmieszane” – co dwa tygodnie.
2. Poszczególne frakcje odpadów komunalnych odbierane są z terenu nieruchomości bez limitów
ilościowych.
3. Informacje o terminach odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych podawane są do
publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na stronie
internetowej Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Harmonogram odbioru odpadów obejmuje okres
co najmniej 12 kolejnych tygodni.
4. 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, odbieranie
odpadów komunalnych następuje z częstotliwością określoną dla rodzaju danej części nieruchomości.
§ 5. 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przyjmują od mieszkańców m.st.
Warszawy, dostarczane we własnym zakresie, następujące frakcje selektywnie zebranych odpadów
komunalnych:
1) określone w § 2 ust. 2 pkt 1-3 oraz pkt 6-7:
2) odpady niebezpieczne;
3) przeterminowane leki;
4) chemikalia;
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5) 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;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) zużyte opony;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych;
10) odpady tekstyliów i odzieży.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czynny jest 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), przy czym ostatnie przyjęcie odpadów komunalnych następuje
na pół godziny przed zamknięciem.
3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych umieszcza się poszczególne frakcje odpadów
komunalnych w oznaczonych kontenerach, wskazanych przez prowadzącego ten punkt, z tym zastrzeżeniem,
że odpady niebezpieczne umieszcza prowadzący punkt w miejscu do tego przeznaczonym, znajdującym się na
terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. Wprowadza się ograniczenie ilości odpadów komunalnych dostarczanych jednorazowo w danym dniu do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) odpady wielkogabarytowe - do 150 kg,
2) zużyte opony - do 4 szt.,
3) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych - do 200 kg.
5. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów, jeżeli odpady nie są
odpadami komunalnymi zebranymi selektywnie.
6. Informacje o poszczególnych rodzajach odpadów komunalnych oraz zasadach ich przyjmowania
w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także informacje o lokalizacjach, godzinach
otwarcia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej m.st. Warszawy w zakładce Biura Gospodarki Odpadami, na stronie internetowej m.st. Warszawy
www.warszawa19115.pl oraz w formie pisemnej dostępnej w Urzędach Dzielnic ms.t. Warszawy, a także na
tablicy znajdującej się na terenie punktu.
§ 6. 1. Mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPSZOK), przyjmują od
mieszkańców m.st. Warszawy, dostarczane we własnym zakresie, następujące frakcje selektywnie zebranych
odpadów komunalnych:
1) odpady niebezpieczne;
2) przeterminowane leki;
3) chemikalia;
4) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny określony 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).
2. Do mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się § 5 ust. 5 uchwały.
3. Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych funkcjonuje w m.st. Warszawie jako
pojazd samochodowy oznaczony napisem „MPSZOK”, który jest podstawiany w wyznaczonych miejscach na
terenie m.st. Warszawy.
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4. Informacje o poszczególnych rodzajach odpadów komunalnych oraz zasadach ich przyjmowania
w mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także informacje o lokalizacjach,
harmonogramie dni i godzin postoju mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy w zakładce Biura Gospodarki Odpadami, na
stronie internetowej m.st. Warszawy www.warszawa19115.pl oraz w formie pisemnej dostępnej w urzędach
dzielnic m.st. Warszawy, a także u pracownika obsługującego ten punkt.
§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmioty odbierające odpady komunalne, o których
mowa w § 2 ust. 1, właściciele nieruchomości mogą zgłaszać w terminie 7 dni od dnia ich stwierdzenia,
w sposób określony w § 9 uchwały. W zgłoszeniu należy podać w szczególności adres nieruchomości, której
dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz, w miarę możliwości,
przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości (np. dokumentację fotograficzną).
§ 8. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzących punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych oraz mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele
nieruchomości mogą zgłaszać w terminie 7 dni od dnia ich stwierdzenia, w sposób określony w § 9 uchwały.
W zgłoszeniu należy podać w szczególności adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub
miejsca postoju mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, adres nieruchomości,
z której pochodzą odpady, datę i godzinę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości ze wskazaniem
rodzajów odpadów dostarczonych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub mobilnego
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz, w miarę możliwości, przedstawić dowody
potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości (np. dokumentację fotograficzną).
§ 9. Zgłoszenia przypadków niewłaściwego świadczenia usług, o których mowa w § 7 i § 8 uchwały
dokonuje się:
1) poprzez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 telefonicznie, pod numerem 19115, elektronicznie,
w tym za pomocą portalu internetowego http://warszawa19115.pl, lub
2) pisemnie lub osobiście w Urzędzie m.st. Warszawy albo w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 11. Traci moc uchwała nr LXI/1632/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r.
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 (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2018 r. poz. 1970, z 2021 r. poz. 1701 i 2611).
§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r., z wyjątkiem § 5 ust. 4, który wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy
Magdalena Roguska

