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UCHWAŁA NR XXXII/977/2020
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 2 lipca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie, uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego
2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz.
z dnia 23 lutego 2018 r., poz. 1968), zmienionej uchwałą Nr XV/351/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 19 lipca 2019 r., poz. 9007), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 17:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
wyznacza miejsce gromadzenia odpadów odrębnie od miejsca gromadzenia odpadów na
nieruchomościach, o których stanowi § 20 ust. 1 pkt 1 regulaminu. W tym przypadku § 1 ust. 2 regulaminu
nie stosuje się.",
b) ust. 4-5 otrzymują brzmienie:
„4. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, o których mowa w § 20 ust. 1
pkt 1, oznacza się adresem nieruchomości, do której to miejsce jest przypisane wraz z informacją „Odpady
komunalne odbierane przez m.st. Warszawę”.
4a. 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, właściciel
nieruchomości może wyodrębnić pojemniki dla każdej z tych części i oznaczyć je w sposób pozwalający
ustalić, której części nieruchomości dany pojemnik dotyczy.
5. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub części tych nieruchomości, na których nie
ma możliwości ustawienia wymaganej liczby pojemników zarówno na odpady zmieszane, odpady papieru,
odpady metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, odpady szkła oraz bioodpady,
dopuszcza się zlokalizowanie jednego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych wspólnego dla kilku
nieruchomości lub ich części. W takim przypadku miejsce gromadzenia odpadów komunalnych oznacza
się adresami wszystkich nieruchomości, do których jest przypisane, zgodnie z ust. 4, a pojemniki
przynależne do danej nieruchomości oznacza się adresem tej nieruchomości.”;
2) w § 20:
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
„1. Miasto stołeczne Warszawa zapewnia:
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1) odbieranie odpadów komunalnych:
a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
b) od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
c) od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w części
niezamieszkanej,
d) w stosunku do nieruchomości, 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,
- w zakresie frakcji określonych w § 3 ust. 1 pkt 1-8, oraz w § 3 ust. 2 i § 4 ust. 3;
2) nieodpłatne przyjmowanie od mieszkańców m.st. Warszawy odpadów komunalnych określonych
w § 3 ust. 1 pkt 1-7 i 9-18 przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
3) nieodpłatne przyjmowanie od mieszkańców m.st. Warszawy odpadów komunalnych określonych
w § 3 ust. 1 pkt 14, za wyjątkiem przeterminowanych leków, oraz w § 3 ust. 1 pkt 15-16 przez mobilne
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPSZOK);
4) nieodpłatne przyjmowanie przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych przez niektóre apteki,
z zastrzeżeniem ust. 2;
5) nieodpłatne przyjmowanie odpadów komunalnych określonych w § 3 ust. 1 pkt 10 i 16 przez inne
wyznaczone punkty.
2. Apteka prowadząca przyjmowanie przeterminowanych leków oraz termometrów rtęciowych zapewnia
miejsce na pojemniki przeznaczone na zbieranie tych odpadów komunalnych. Wykaz aptek oraz innych
punktów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, jest zamieszczony na stronie internetowej m.st. Warszawy
https://warszawa19115.pl .
3. Podmiot odpowiedzialny za zarządzanie lub administrowanie terenem przeznaczonym do użytku
publicznego, a w przypadku jego braku – właściciel, wyposaża ten teren w kosze uliczne lub pojemniki
oraz zapewnia odbieranie zebranych odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.",
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
z wyłączeniem właścicieli nieruchomości określonych w ust. 1 pkt 1 lit. b - d wyposaża ten teren
w pojemniki oraz zapewnia odbieranie zebranych odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę wpisanego
do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.
Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy:
Ewa Malinowska-Grupińska

