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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: odbioru odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej w dzielnicy Wawer 

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

składam niniejszą interpelację w sprawie odbioru odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej w 

dzielnicy Wawer. 

W imieniu mieszkańców dzielnicy Wawer apeluję o odbiór odpadów zielonych, począwszy od roku 

bieżącego, bezpośrednio z posesji dla zabudowy jednorodzinnej.  

Obowiązujący w 2014 roku sobotnio-niedzielny odbiór odpadów zielonych w wyznaczonych 

Punktach Zbiórki Odpadów Zielonych (PZOZ) był bardzo uciążliwy dla mieszkańców, w 

szczególności dla osób starszych. Osoby w podeszłym wieku nie mają możliwości dostarczania liści, 

trawy i innych zielonych odpadów do często odległych miejsc.  

Wielu mieszkańców, aby uniknąć konieczności dostarczania odpadów zielonych do punktów zbiórki 

zmieniło zadeklarowany sposób gromadzenia odpadów na nieselektywny. Mieszkańcy zmuszeni są 

zatem ponosić wyższe koszty odbioru odpadów, a główny cel reformy systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi związany z jak największą selekcją odpadów u źródeł ich powstawania 

zostaje zaprzepaszczony.  

Ponadto ustanowione PZOZ-y w dzielnicy Wawer stanowiły permanentne śmietnisko, gdzie 

gromadzone były różnego rodzaju śmieci, nie tylko odpady zielone. W punktach PZOZ śmieci 
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zalegały często przez bardzo długi okres czasu i usuwane były tylko na podstawie zdecydowanych 

interwencji mieszkańców.  

W umowie pomiędzy firmą PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, a m.st. Warszawa nie ma podstaw do 

stosowania takiej punktowej zbiórki odpadów zielonych. System zbiorczych punktów odbioru tych 

odpadów, stosowany przez firmę odbierającą śmieci w dzielnicy Wawer, nie jest powszechny w 

całym mieście. W innych dzielnicach odbiór odpadów zielonych z terenu zabudowy jednorodzinnej 

następuje bezpośrednio z nieruchomości bez konieczności transportowania ich w wyznaczone 

miejsce.  

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

 

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


