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UCHWAŁA NR XXXII/976/2020  

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 2 lipca 2020 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  
 

Na podstawie art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 

284 i 875), uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/949/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 

maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 

4742), § 1 otrzymuje brzmienie: 

 "§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w stosunku do 

nieruchomości:  

1) które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – w 

zakresie części niezamieszkanej;  

2) na których znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;  

3) na których prowadzona jest działalność:  

a) Urzędu m.st. Warszawy i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy 

działających w formie jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów 

budżetowych,  

b) instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub 

współprowadzącym jest m.st. Warszawa.”. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/865/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 

14 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5786).  

 

§ 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 sierpnia 2020 r.  

 

 

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady m.st. Warszawy   

 

 

 Ewa Malinowska-Grupińska 
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