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Warszawa, 18 sierpnia 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:  wdrożenia częstotliwości odbioru odpadów zielonych przewidzianych w 

Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy 

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

składam niniejszą interpelację w sprawie wdrożenia częstotliwości odbioru odpadów zielonych 

przewidzianych w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy”. 

Rada m.st. Warszawy zmieniła Uchwałą nr XIV/292/2015 z dnia 9.07.2015 „Regulamin utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy”. Nowy regulamin ustala minimalną 

częstotliwość odbioru odpadów zielonych w okresie od kwietnia do października – raz na dwa 

tygodnie, a w miesiącu listopadzie raz na cztery tygodnie. Uchwała nr XIV/292/2015 została 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 30 lipca 2015 roku.  

Zgodnie z treścią Uchwały nr XIV/292/2015, nowy regulamin powinien wejść w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Firma 

P.P.H.U. Lekaro Joalnta Zagórska, odbierająca odpady komunalne na terenie dzielnicy Wawer m.st. 

Warszawy, nic jednak nie wie o nowej częstotliwości odbioru odpadów zielonych. Na stronie 

internetowej tej firmy w dalszym ciągu pokazywane są comiesięczne terminy odbioru tych odpadów. 

Na infolinii pracownicy po konsultacjach z przełożonymi szczerze oznajmiają, że nie mają w tym 

zakresie żadnych wytycznych z Urzędu m.st. Warszawy.  

Zwracam się z prośbą o pilne wdrożenie częstotliwości odbioru odpadów zielonych przewidzianych 

w obowiązującym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy” na 

terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. 

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

 

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 


