
Informacja urzędu m.st. WarszaWy
na dzień 17 czerwca 2013 r.

Od dnia 1 lipca 2013 r. samorząd będzie miał obowiązek odbierania odpadów 
i pobierania opłat za ich odbiór.
Odbiór będzie odbywał się jak dotychczas
n Z taką samą częstotliwością.
n Z wykorzystaniem obecnie używanych pojemników.
n Sposób segregowania odpadów pozostaje bez zmian:

worek/pojemnik na odpady surowcowe np.: papier, plastik, szkło, 
worek/pojemnik na pozostałe odpady.

Co powinien zrobić mieszkaniec domu wielorodzinnego
n  Poinformować zarząd nieruchomości, w której mieszka (wspólnoty lub spółdzielni mieszka-

niowej), np. w formie pisemnego oświadczenia, o liczbie osób zamieszkujących w mieszkaniu. 
Dane należy uaktualniać niezwłocznie po każdej zaistniałej zmianie. Należy pamiętać, że poda-
nie nieprawdziwych informacji może spowodować negatywne konsekwencje prawne.

n  Wnosić opłatę. Mieszkańcy nieruchomości wielolokalowych uiszczają następujące miesięcz-
ne stawki opłat:

Gospodarstwo  
domowe

Wysokość opłaty za odpady komunalne

segregowane niesegregowane

jednoosobowe 10 zł 12 zł

dwuosobowe 19 zł 23 zł

trzyosobowe 28 zł 34 zł

czteroosobowe i więcej 37 zł 45 zł

Co powinien zrobić zarząd wspólnoty lub spółdzielni
n  Zbierać informacje od swoich mieszkańców, dotyczące liczby osób zamieszkujących 

w mieszkaniach oraz sposobu zbierania odpadów (selektywnie albo nieselektywnie). 
n  Złożyć deklaracje do 19 lipca 2013 r. o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, którymi zarządza. 
n  Wnosić opłatę do urzędu za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości będą-

cych we władaniu wspólnoty bądź spółdzielni do 28 dnia każdego miesiąca, w lipcu 2013 r. 
do 29 dnia miesiąca. 

n  Aktualizować deklaracje zgodnie z przekazywanymi przez mieszkańców danymi.
n  Umożliwić odbiór odpadów.



Co powinien zrobić zarządca, właściciel domu jednorodzinnego
Wypełnić i złożyć deklarację
n  Wybrać druk D-ZJ. Deklaracje są dostępne w Wydziałach Obsługi Mieszkańców każdej dziel-

nicy, a także w formie elektronicznej na stronie www.czysta.um.warszawa.pl
n  Zdecydować o sposobie zbierania (segregowania) odpadów.
n  Czytelnie wypełnić jasne pola deklaracji. Obliczyć miesięczną opłatę zależną od sposobu  

zbiórki (selektywnie albo nieselektywnie) i wielkości gospodarstwa domowego. Gdy w domu 
wydzielono dwa lokale, wówczas ich właściciele składają oddzielne deklaracje i płacą poło-
wę stawki podstawowej. Jeśli w domu nikt nie mieszka, opłata wynosi zero.
Mieszkańcy domów jednorodzinnych uiszczają następujące stawki opłat:

Gospodarstwo  
domowe

Dom  
jednorodzinny

Lokal mieszkalny w domu jednorodzinnym  
gdy wydzielono dwa lokale mieszkalne

jednoosobowe 30 zł 15 zł

dwuosobowe 45 zł 23 zł

trzyosobowe i więcej 60 zł 30 zł
Stawki za odpady niesegregowane są wyższe o ok. 20%.
n  Złożyć deklarację w urzędzie dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby albo 

wysłać ją listem poleconym do 19 lipca 2013 r. 
n  Zachować kopię deklaracji. Kopia deklaracji może być potrzebna podczas kontroli przeprowa-

dzanej przez urząd.
Wnosić opłatę. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczamy do 28 dnia każ-
dego miesiąca, a w lipcu 2013 r. do 29 dnia miesiąca. Numery kont, na które należy dokonywać 
wpłaty są udostępnione na stronach internetowych urzędu oraz w urzędach dzielnic. Płatności 
można wykonać przelewem, kartą lub gotówką w kasach urzędów dzielnic, w wybranych pla-
cówkach pocztowych oraz w oddziałach banku Citi Handlowy – bez prowizji.

Co powinien zrobić zarządca, właściciel nieruchomości użytkowej
Wypełnić i złożyć deklarację
n  Wybrać druk D-M albo D-N. Deklaracje są dostępne w Wydziałach Obsługi Mieszkańców każ-

dej dzielnicy, a także w formie elektronicznej na stronie www.czysta.um.warszawa.pl
n  Zdecydować o sposobie zbierania (segregowania) odpadów.
n  Czytelnie wypełnić jasne pola deklaracji. Obliczyć miesięczną opłatę zależną od sposobu  

zbiórki (selektywnie albo nieselektywnie), pojemności stosowanych pojemników i wymaga-
nej liczby opróżnień tych pojemników w miesiącu. 
Za jednorazowe opróżnienie pojemnika śmieci posegregowanych o pojemności:

120 l – 15 zł                   660 l – 37 zł                   1100 l –   45 zł
240 l – 19 zł                   770 l – 40 zł                   3500 l – 152 zł

Każde dodatkowe rozpoczęte 1000 l do odebrania powiększy opłatę o 40 zł.
Stawki za odpady niesegregowane są wyższe o ok. 20%.

n  Złożyć deklarację w Urzędzie dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby albo  
wysłać ją listem poleconym do 19 lipca 2013 r.

n  Zachować kopię deklaracji. Kopia deklaracji może być potrzebna podczas kontroli przepro-
wadzanej przez Urząd.

Wnosić opłatę. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczamy do 28 dnia każ-
dego miesiąca, a w lipcu 2013 r. do 29 dnia miesiąca. Numery kont, na które należy dokonywać 
wpłaty są udostępnione na stronach internetowych urzędu oraz w urzędach dzielnic. Płatności 
można wykonać przelewem, kartą lub gotówką w kasach urzędów dzielnic, w wybranych pla-
cówkach pocztowych oraz w oddziałach banku Citi Handlowy – bez prowizji.


