
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/1200/2020 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 15 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 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 

Na podstawie art. 6j ust. 5 w związku z ust. 1 pkt 2 i ust. 3e oraz art. 6k ust. 1, 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/676/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15293 i z 2020 r. 

poz. 872) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 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, ustala się 

sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn ilości zużytej wody z danej 

nieruchomości oraz stawki opłaty wynoszącej 12,73 zł za 1 m3 zużytej wody."; 

2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:  

„§ 1a. 1. Na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez ilość 

zużytej wody rozumie się średniomiesięczne zużycie wody obliczone za okres 6 kolejnych miesięcy 

przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o wskazanie 

wodomierza głównego przypisanego do danej nieruchomości lub informację, fakturę lub korektę faktury 

uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego. 

2. Przy obliczaniu średniomiesięcznego zużycia wody nie uwzględnia się ilości wody bezpowrotnie zużytej 

w okresie przyjętym do obliczenia, ustalonej na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na 

danej nieruchomości. 

3. W przypadku nieruchomości niewyposażonej w wodomierz główny, niepodłączonej do sieci 

wodociągowej lub nieruchomości, która dotychczas nie była zamieszkana, lub dla której brak jest danych 

dotyczących średniego zużycia wody za okres 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zużycie wody stanowi sumę zużycia wody ustalonego dla: 
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1) części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - jako iloczyn liczby osób zamieszkujących 

nieruchomość oraz przeciętnej miesięcznej normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie 

domowym wynoszącej 4 m3; 

2) części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – jako iloczyn przeciętnej miesięcznej normy 

zużycia wody określonej w załączniku do uchwały oraz odpowiedniej wartości określonej tam jednostki 

odniesienia, właściwej dla danego rodzaju działalności wykonywanej na terenie części nieruchomości,  

na której nie zamieszkują mieszkańcy.”; 

3) w § 2: 

a) punkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) w § 1 w wysokości 25,46 zł za 1m3 zużytej wody;”, 

b) uchyla się punkt 2 i 3; 

4) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. W takim przypadku wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi pomniejsza się o 4,00 zł.”. 

§ 2. Dodaje się załącznik do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

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

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r. 

  

 Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ewa Malinowska-Grupińska 
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