
Szanowni Państwo, 

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją i stosowanie zasad wynikających  

z obowiązujących przepisów prawa w celu uniknięcia podwyższonych opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Selektywna zbiórka odpadów w m.st. Warszawa jest obowiązkowa od 1 marca 2020 r. – 

dostosowanie prawa miejscowego do znowelizowanej ustawy. 

Zapisy artykułu 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na gminy 

obowiązek wszczęcia postępowania w sprawie określenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w przypadku otrzymania od podmiotu odbierającego odpady informacji  

o niesegregowaniu (zmieszaniu) frakcji odpadów. W Warszawie opłata podwyższona wynosi 

dwukrotność opłaty zadeklarowanej przez właściciela nieruchomości.  

Operatorzy, na podstawie zawartych umów, zobowiązani są do monitorowania jakości segregacji 

odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości pojemnika lub worka  

z wymogami w zakresie segregacji zobligowani są do zarejestrowania informacji o zaistniałej sytuacji 

za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. W takim przypadku pojemnik lub 

worek z odpadami zostaje oznakowany zgodnie z przyjętymi w umowie zasadami (wzory naklejek  

w dalszej części tekstu) i pozostawiony do odbioru jako odpady zmieszane. 

W celu realizacji wynikających z ustawy obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę,  Biuro 

Gospodarki Odpadami rozpoczęło systematyczne przekazywanie otrzymywanych od wykonawców 

odbierających odpady informacji o nieprawidłowej segregacji poszczególnych frakcji odpadów 

komunalnych do Urzędów Dzielnic, oczekując informacji zwrotnej co do zakresu podjętych działań. 

W związku z powyższym uczulamy Państwa  na odpowiednie i odpowiedzialne prowadzenie 

selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości oraz zwrócenie uwagi na pojawiające się na 

pojemnikach naklejki informujące o nieprawidłowej segregacji. Powtarzające się zgłoszenia będą 

podstawą do podjęcia niezbędnych kroków skutkujących naliczeniem podwyższonej opłaty. 

Przypominamy, że wszelkie informacje dotyczące: 

- zasad segregacji odpadów w m.st. Warszawa, a także  

- broszury, ulotki  oraz naklejki  do pobrania, 

- podstawa prawna opłaty, 

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy 

dostępne są na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 w zakładce „Wszystko  

o odpadach” – nowa odsłona strony https://czysta.um.warszawa.pl 

 

https://czysta.um.warszawa.pl/


W przypadku wątpliwości, gdzie dany odpad powinien się znaleźć, można skorzystać z wyszukiwarki 

odpadów zamieszczonej na stronie https://segregujna5.um.warszawa.pl 

 

Oznakowanie worków i pojemników z niedochowaną segregacją, pozostawionych do odbioru jako 

odpady zmieszane 

 

 

Oznakowanie odpadów nie odbieranych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

 

 

 

https://segregujna5.um.warszawa.pl/

