
 

 

UCHWAŁA NR LI/1497/2013  

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 7 marca 2013 r.  

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności  
 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.
1)

), 

uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jako metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata ponoszona będzie od gospodarstwa 

domowego.  

 

§ 2. Dokonuje się zróżnicowania stawek opłaty w zależności od rodzaju zabudowy 

oraz liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, zgodnie z art. 6j ust. 2a ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

 

§ 3. Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym innym niż ten o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.
2)

), ustala się następujące 

miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1)  w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w 

wysokości:  

a)  19,50 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,  

b)  37,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,  

c)  48,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,  

d)  56,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego;  
 

2)  w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w 

wysokości:  

a)  27,30 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,  

b)  51,80 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,  

c)  67,20 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,  

d)  78,40 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego.  
 

 

§ 4. 1. Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym, ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)  w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości 

                                                           
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 

r. poz. 21 i 228. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, 

Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 

oraz z 2012 r. poz. 472, 951 i 1256. 



89,00 zł od gospodarstwa domowego;  

2)  w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w 

wysokości 124,60 zł od gospodarstwa domowego.  

2. Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym, w którym wyodrębniono dwa lokale mieszkalne, ustala się 

następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

każdego z lokali mieszkalnych:  

1)  w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości 

50% stawki ustalonej w ust. 1 pkt 1;  

2)  w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w 

wysokości 50% stawki ustalonej w ust. 1 pkt 2.  

 

§ 5. Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1)  w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w 

wysokości:  

a)  19,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,  

b)  23,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,  

c)  46,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 660 litrów,  

d)  49,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 770 litrów,  

e)  55,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów,  

f)  190,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 3500 litrów, 

powiększone o 50,00 zł za każde kolejne rozpoczęte 1000 litrów pojemności 

pojemnika;  
 

2)  w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

w wysokości:  

a)  27,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,  

b)  32,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,  

c)  64,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 660 litrów,  

d)  69,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 770 litrów,  

e)  77,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów,  

f)  266,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 3500 litrów, 

powiększone o 70,00 zł za każde kolejne rozpoczęte 1000 litrów pojemności 

pojemnika.  
 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.  

 

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Wiceprzewodnicząca  

Rady m. st. Warszawy  

 

 Ewa Masny 
 

 

 


