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Rada Dzielnicy Wawer     
m.st. Warszawy 
ul. Żegańska 1 
04-713 Warszawa 

    RAFAŁ CZERWONKA  
Radny Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

     tel. +48 697 030 782 
       e-mail: kontakt@rafalczerwonka.pl 

www.rafalczerwonka.pl                                             
  

Warszawa, 31 marca 2015 roku 

 

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

ul. Żegańska 1 

04-713 Warszawa 

Za pośrednictwem: 

Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer 

Pana Norberta Szczepańskiego 
 
INTERPELACJA NR  ………… 

w sprawie:  usunięcia śmieci z miejskiej działki w rejonie skrzyżowania ulicy 

Pomiechowskiej i ulicy Paczkowskiej  

Zgodnie z § 32 ust. 1 Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku 

składam niniejszą interpelację w sprawie usunięcia śmieci z miejskiej działki w rejonie skrzyżowania 

ulicy Pomiechowskiej i ulicy Paczkowskiej. 

Zwracam się z prośbą o pilne usunięcie śmieci zgromadzonych w rejonie skrzyżowania ulicy 

Pomiechowskiej i ulicy Paczkowskiej w osiedlu Sadul tj. w punkcie odbioru odpadów zielonych. 

Jednocześnie proszę o usytuowanie w tym miejscu tabliczki informującej o zakazie wyrzucania 

odpadów. 

Moje interwencje w sprawie usunięcia tych śmieci nie przynoszą rezultatów. Interwencje 

bezpośrednio w firmie PPHU Lekaro Jolanta Zagórska pozostają bez echa, na sygnały zgłaszane do 

sekretariatu Zarządu Dzielnicy też nie otrzymuję żadnej informacji zwrotnej, a prośby o usunięcie 

śmieci wysyłane na e-mail interwencyjny dzielnicy Wawer przekierowywane są bez żadnego odzewu 

do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wawer oraz do firmy PPHU Lekaro Jolanta 

Zagórska. Natomiast zgłoszenie wysłane na Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115  

zamknięte zostało ze statusem „nie potwierdzono zdarzenia” oraz z następującą informacją: 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr XLIX/1366/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. zbiórka 
odpadów zielonych na terenie m.st. Warszawy obywa się w okresie od maja do listopada. 
Jednocześnie pragnę poinformować, że w przypadku wytworzenia na terenie nieruchomości 
odpadów zielonych w okresie od grudnia do kwietnia, mogą Państwo zawrzeć indywidualną umowę 
na ich odbiór z dowolnie wybraną firmą posiadającą wpis do rejestru (wykaz dostępny na stronie 
www.czysta.um.warszawa.pl ) 
Pozdrawiam J.P. 

Warszawa 19 115 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu. 
Tel. 19 115 
www.Warszawa19115.pl 

http://www.czysta.um.warszawa.pl/
http://www.warszawa19115.pl/
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Załączam zdjęcie przedmiotowego składowiska śmieci z dnia 30 marca 2015 roku. 

Zgodnie z § 32 ust. 8 Statutu Dzielnicy Wawer wnoszę o udzielenie odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

 

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 
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Załącznik do interpelacji w sprawie usunięcia śmieci z miejskiej działki w rejonie skrzyżowania ulicy 

Pomiechowskiej i ulicy Paczkowskiej. 

Fotografia z dnia 30.03.2015 przedstawiająca składowisko śmieci w rejonie skrzyżowania ulicy 

Pomiechowskiej i ulicy Paczkowskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


