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Warszawa, 8 grudnia 2021 r. 

 

Szanowni Mieszkańcy, 

informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2021 roku 

Nr LVI/1749/2021 (Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 10074 z 2021) od dnia 1 stycznia 2022 obowiązywać 

będzie nowy system naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W zabudowie wielolokalowej będzie obowiązywała stała wysokość opłaty – 85 zł od 

gospodarstwa domowego. Natomiast właściciele lokali, w których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. głównie właściciele lokali użytkowych będą 

uiszczać opłaty naliczane od pojemników na odpady o danej pojemności. Natomiast 

właściciele lokali, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. 

głównie właściciele lokali użytkowych będą uiszczać opłaty naliczane od pojemników na 

odpady o danej pojemności. 

W związku ze zmianą opłat prosimy właścicieli lokali użytkowych, w których powstają 

odpady o wypełnienie załączonego oświadczenia o ilości generowanych odpadów 

komunalnych. 

Prosimy również o złożenie oświadczeń przez właścicieli niezamieszkałych lokali 

mieszkalnych, w których nie powstają odpady, przy wykorzystaniu załączonego wzoru. 

Niezależnie od wcześniejszego złożenia oświadczenia o niezamieszkiwaniu w lokalu 

konieczne jest złożenie aktualnego oświadczenia. Jeżeli w niezamieszkałym lokalu 

mieszkalnym powstają odpady komunalne (np. prowadzone jest w nim biuro lub inna 

działalność), właściciel lokalu winien złożyć oświadczenie takie jak właściciel lokalu 

użytkowego. 

Oświadczenia te są niezbędne do złożenia przez Wspólnoty Mieszkaniowe deklaracji 

do Urzędu m.st. Warszawy i do ustalenia wysokości należnych opłat. 

Prosimy o złożenie deklaracji najpóźniej do dnia 17.12.2021 r., w celu naliczenia właściwych 

opłat od stycznia 2022r. 

W razie zmiany danych objętych tymi oświadczeniami prosimy o składanie nowych 

oświadczeń, które będą brane pod uwagę od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenie.  



 

 
W przypadku wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikiem administracji 
Panią Olgą Ratowską, tel. 532 796 028, e-mail: o.ratowska@lux-dom.pl.  
Oświadczenia w formie elektronicznej jako podpisany skan należy wysłać na adres e-mail: 

o.ratowska@lux-dom.pl lub zostawić w skrzynce administracyjnej obok budynku 

przy ul. Podłużnej 32B lub zostawić bezpośrednio w pomieszczeniu administracji.    

 

Z poważaniem 

Administracja 

mailto:o.ratowska@lux-dom.pl
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