
 

 

UCHWAŁA NR XV/351/2019 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 4 lipca 2019 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 2018 r. poz. 1454 i 1629), 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:  

"§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, zwany dalej „regulaminem” 

określa: 

1) wymagania w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 

b) selektywnego przyjmowania odpadów komunalnych przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPSZOK) oraz przez inne 

punkty, w których przyjmowane są odpady komunalne, 

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 

e) wynikającym z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

f) utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej; 

2) zasady dotyczące: 

a) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, 

b) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

drogach publicznych, 

c) warunków rozmieszczenia pojemników na nieruchomości, 

d) warunków rozmieszczenia pojemników na drogach publicznych, 

e) utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

f) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, 
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g) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego, 

h) częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego, 

i) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania; 

3) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. 

2. Wymagania i zasady określone w regulaminie dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy albo 

nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stosuje się 

odpowiednio do części takiej nieruchomości. 

3. Właściciele nieruchomości oraz podmioty odpowiedzialne za zarządzanie lub administrowanie terenami 

przeznaczonymi  do użytku publicznego zobowiązani są do zbierania i pozbywania się odpadów 

komunalnych zgodnie z wymaganiami i zasadami określonymi w regulaminie.”; 

2) uchyla się § 2; 

3) w § 3: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:  

"Z zastrzeżeniem § 22 ust. 1, na nieruchomości, na której nie jest prowadzone selektywne zbieranie 

odpadów komunalnych, odpady komunalne określone w ust. 1 pkt 1-5 i pkt 8, gromadzi się jako 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne."; 

4) w § 4: 

a) tytuł otrzymuje brzmienie:  

"Ogólne wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych", 

b) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

"1. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych prowadzi się: 

1) w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych, odpowiednio w pojemnikach lub workach 

spełniających wymagania określone w Rozdziale III regulaminu, w podziale na następujące frakcje, 

wyszczególnione w § 3: 

a) oddzielnie odpady papieru, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 

b) łącznie odpady metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, o których mowa w § 3 

ust. 1 pkt 2-4, 

c) oddzielnie odpady opakowaniowe ze szkła, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, 

d) oddzielnie odpady zielone, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7, 

e) oddzielnie bioodpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 8; 

2) dla frakcji odpady wielkogabarytowe, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, w miejscach gromadzenia 

odpadów komunalnych, odpowiednio w pojemnikach, spełniających wymagania określone w Rozdziale 

III regulaminu lub luzem, 

3) poprzez dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), mobilnych 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPSZOK) oraz do aptek a także innych 

wyznaczonych punktów, w których przyjmowane są odpady komunalne.", 

c) uchyla się ust. 2, 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z wymaganiami  określonymi 

w ust. 1 należy zbierać w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych oddzielnie jako niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne, oznaczone jako „odpady zmieszane.”; 
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5) w § 6: 

a) tytuł otrzymuje brzmienie:  

„Wymagania dotyczące odpadów zielonych”, 

b) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

"Odbiór odpadów zielonych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7, powstających na terenie nieruchomości 

prowadzony jest z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, w okresie od marca do listopada."; 

6) w § 7 tytuł otrzymuje brzmienie:  

"Wymagania dotyczące odpadów wielkogabarytowych"; 

7) w § 10: 

a) użyte w tytule wyrazy „Wymagania ogólne” zastępuje się wyrazami „Zasady ogólne", 

b) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenach 

nieruchomości, innych niż nieruchomości określone w ust. 3, stosuje się: 

1) pojemniki dwukołowe o pojemności od 120 litrów i pojemniki czterokołowe o pojemności od 

660 litrów, przystosowane, zgodnie z Polską Normą, do grzebieniowych albo obrotowych mechanizmów 

załadowczych pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych; 

2) pojemniki będące kontenerami o pojemności od 1100 litrów, w tym typu „dzwon”; 

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, przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 2 oraz w § 4 ust. 3, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w § 4 ust. 1 i ust. 3."; 

c) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:  

„1a. Kontener typu „dzwon” stosuje się do gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 

ust. 1 pkt 1-5, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-c. 

1b. Na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dopuszcza 

się stosowanie: 

1) prasokontenerów 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 § 3 ust. 1 pkt 1-5. W takim przypadku nie stosuje się 

łączenia odpadów metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, o którym mowa w § 4 

ust. 1 pkt 1 lit. b, 

2) pojemników podziemnych i półpodziemnych, spełniających wymagania określone w ust. 1 pkt 3, jeżeli 

do gromadzenia w nich odpadów wykorzystywane są pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 

kontenery o pojemności powyżej 1100 litrów.” 

d) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

"2. W celu ustalenia odpowiedniej pojemności i liczby pojemników przeznaczonych na zbieranie odpadów 

komunalnych należy uwzględnić minimalną częstotliwość odbiorów określoną w odrębnej uchwale Rady 

m.st. Warszawy, wydanej na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, oraz zasady określone w § 18 i § 19 ust. 1 regulaminu.”; 

8) w § 11 użyte w tytule wyrazy „Wymagania ogólne” zastępuje się wyrazami „Zasady ogólne"; 
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9) w § 12: 

a) tytuł otrzymuje brzmienie:  

„Zasady ogólne dotyczące worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

na terenach nieruchomości określonych w § 13 i 14”; 

b) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

"2) wykonane z folii polietylenowej LDPE lub równoważnego materiału o grubości zapewniającej 

odporność na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla 

środowiska;”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W celu ustalenia odpowiedniej pojemności i liczby worków przeznaczonych na zbieranie odpadów 

komunalnych o frakcjach określonych w § 13 ust. 2 albo w § 14 ust. 3 należy uwzględnić minimalną 

częstotliwość odbiorów określoną w odrębnej uchwale Rady m.st. Warszawy, wydanej na podstawie 

art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz zasady 

określone w § 18 i § 19 ust. 1.”; 

10) w § 13: 

a) użyte w tytule wyrazy „Szczegółowe wymagania” zastępuje się wyrazami „Szczegółowe zasady", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Do zbierania na terenie nieruchomości odpadów papieru, odpadów metali, tworzyw sztucznych 

i opakowań wielomateriałowych, odpadów opakowaniowych ze szkła, odpadów zielonych oraz 

bioodpadów stosuje się worki, spełniające wymagania określone w §12.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. W przypadku zlokalizowania dla kilku nieruchomości jednego miejsca gromadzenia odpadów 

komunalnych zgodnie z § 17 ust. 5, do zbierania odpadów zmieszanych, odpadów papieru, odpadów 

metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, odpadów opakowaniowych ze szkła oraz 

bioodpadów stosuje się  pojemniki, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3, spełniające 

wymagania określone w § 11.”; 

11) w § 14: 

a) użyte w tytule wyrazy „Szczegółowe wymagania” zastępuje się wyrazami „Szczegółowe zasady”, 

b) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

"1. Do zbierania na terenie nieruchomości odpadów zmieszanych, odpadów papieru, odpadów metali, 

tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, odpadów opakowaniowych ze szkła oraz 

bioodpadów stosuje się pojemniki, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3, spełniające 

wymagania określone w § 11.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

"2. Do zbierania na terenie nieruchomości odpadów zielonych stosuje się pojemniki, o których mowa  

w § 10 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, spełniające wymagania określone w § 11, lub worki, spełniające wymagania 

określone w § 12."; 

12) w § 15: 

a) użyte w tytule wyrazy „Szczegółowe wymagania” zastępuje się wyrazami „Szczegółowe zasady", 

b) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

"1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości stosuje się pojemniki, o których mowa 

w § 10 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub ust. 1b, spełniające wymagania określone w § 11, o pojemności 

dostosowanej do potrzeb danej nieruchomości i charakteru prowadzonej na tej nieruchomości działalności, 

z uwzględnieniem odpowiednio zasad określonych w Rozdziale IV regulaminu.", 
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c) w ust. 2: 

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

"2. Określoną w § 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych ustalono przy uwzględnieniu średnich ilości wytworzonych odpadów 

komunalnych przez osoby korzystające z tych pojemników w następujących rodzajach 

nieruchomości:”, 

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

"6) dla obiektów handlowych takich jak sklepy, supermarkety, hipermarkety, galerie handlowe: 

40 litrów na jedną osobę zatrudnioną;"; 

13) w § 16: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

"2. Jeżeli lokalne warunki techniczne miejsca, w którym ustawione są pojemniki do zbierania odpadów 

komunalnych, nie gwarantują zachowania warunków sanitarnych,  mycie pojemników powinno odbywać 

się w myjniach lub przy pomocy specjalistycznych pojazdów z zamkniętym obiegiem wody.”, 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:  

"8. Wymagania określonego w ust. 5 w zakresie dotyczącym wyposażania w pokrywę nie stosuje się do 

pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych oraz do 

kontenerów typu dzwon."; 

14) w § 17: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

"4. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem 

wielolokalowym należy oznaczyć adresem nieruchomości, do której to miejsce jest przypisane. 

W sytuacji, gdy w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych znajdują się pojemniki przynależne 

zarówno do części zamieszkanej, jak i niezamieszkanej tej nieruchomości, właściciel nieruchomości może 

wyodrębnić pojemniki dla każdej z tych części i oznaczyć  je w sposób pozwalający ustalić, której części 

nieruchomości dany pojemnik dotyczy.", 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:  

"W przypadku prowadzenia działalności w części budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ust. 4 zdanie 

drugie stosuje się odpowiednio."; 

15) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

"2. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się codziennie, za wyjątkiem dni wolnych od pracy 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90), 

w godzinach pomiędzy 6:00 a 22:00, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości."; 

16) w § 20: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

"1. Miasto stołeczne Warszawa zapewnia: 

1) odbieranie odpadów komunalnych: 

a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

b) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

c) z części nieruchomości określonych w lit. a i b 

- 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); 
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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 oraz 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.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„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 

www.czysta.um.warszawa.pl.”, 

c) uchyla się ust. 4; 

17) § 21 otrzymuje brzmienie:  

"§ 21 Zasady 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, a w przypadku toalet przenośnych (kabin sanitarnych) nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu. 

3. Pozbywanie się osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, powinno odbywać się z częstotliwością 

uzależnioną od instrukcji eksploatacji oczyszczalni, objętości osadnika oraz uniemożliwić wydostanie się 

osadów poza osadnik, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków należy pozbywać się nie rzadziej niż raz na 2 lata. 

5. Nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych oraz osadów z przydomowych 

oczyszczalni ścieków należy pozbywać się w sposób określony w art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."; 

18) w § 22: 

a) tytuł otrzymuje brzmienie:  

"Wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych bez względu na sposób zbierania 

przyjęty na nieruchomości" 

b) ust. 1 - 2 otrzymują brzmienie:  

„1. Wymaga się selektywnego zbierania odpadów zielonych oraz odpadów wielkogabarytowych 

wytwarzanych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy lub powstających na 

nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przy zbieraniu odpadów zielonych lub odpadów wielkogabarytowych stosuje się 

wymagania  określone w regulaminie dla tych odpadów i odpowiednio dla danej nieruchomości.", 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

„3. W przypadku określonym w § 23 wymagań określonych w regulaminie dla odpadów zielonych oraz 

bioodpadów nie stosuje się.”; 
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19) § 23 otrzymuje brzmienie:  

"§ 23 Wymagania dotyczące kompostowania niektórych odpadów komunalnych 

Bioodpady oraz odpady zielone, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 i 8, wytworzone na nieruchomościach 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, mogą być zagospodarowane w przydomowych 

kompostownikach."; 

20) uchyla się § 24 i § 25. 

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego, z wyjątkiem § 1 pkt 10 lit. b oraz pkt 14, które wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. 

  

 
Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy 

 

 

Sławomir Potapowicz 
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