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I. Wstęp – informacje o temacie i zakresie konsultacji
Przedmiotem konsultacji był projekt nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie m.st. Warszawy, zwanego dalej regulaminem.
Przygotowanie projektu nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st.
Warszawy, zwanego dalej regulaminem, wynika z wprowadzenia nowych zasad selektywnej
zbiórki

odpadów,

określonych

w

rozporządzeniu

Ministra

Środowiska

z

dnia

29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (zwane dalej: „Rozporządzeniem”; Dz. U. z 2017 r. poz. 19).
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r. z zastrzeżeniem, że czas
przeznaczony na zmianę wszystkich aktów prawa miejscowego związanych z rodzajem
ustanowionych przez gminę frakcji odpadów komunalnych podlegających selektywnemu
zbieraniu, nie może być dłuższy niż do 30 czerwca 2021 r. Z uwagi na obowiązujące umowy
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy, zmiany
wynikające z Rozporządzenia zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
Zakres zmian wprowadzanych w związku z Rozporządzeniem
Rozporządzenie określa 5 rodzajów frakcji odpadów komunalnych, które podlegają segregacji
na każdej nieruchomości objętej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Rozporządzenie określa (§ 3), jakie frakcje
odpadów komunalnych wchodzą w skład „selektywnego zbierania”. Powyższe zapisy znalazły
odzwierciedlenie w zmianach wprowadzonych do regulaminu (§ 4), który wprowadza
obowiązek selektywnego zbierania odpadów w podziale na pięć pojemników:
1) papier;
2) szkło;
3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
4) bioodpady, rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia
zwierzęcego oraz tłuszczy (§ 3 pkt 8), oraz
5) odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji).
Dodatkowo, zgodnie z regulaminem, na terenie nieruchomości selektywnie zbierać należy
odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.
Rozporządzenie wprowadza ujednolicenie kolorystyki pojemników i worków przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych. Wskutek powyższego, § 11 regulaminu określa
wymagania ogólne dotyczące oznaczeń i kolorystyki pojemników przeznaczonych
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do zbierania odpadów komunalnych, zarówno w zakresie wynikającym z Rozporządzenia, jak
również w odniesieniu do odpadów zielonych i odpadów zmieszanych:
1) dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów papieru – kolor niebieski, napis
”Papier”;
2) dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów metali, tworzyw sztucznych
i opakowań wielomateriałowych - kolor żółty, napis „Metale i tworzywa sztuczne”;
3) dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła - kolor
zielony, napis „Szkło”;
4) dla pojemników przeznaczonych do zbierania bioodpadów z gospodarstw domowych - kolor
brązowy, napis „Bio”;
5) dla pojemników przeznaczonych do zbierania bioodpadów z gastronomii i bioodpadów
z targowisk - kolor brązowy, napis „Bio – gastronomia/targowisko”;
6) dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zielonych - kolor szary, napis
„Odpady zielone”;
7) dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych - kolor czarny, napis
„Odpady zmieszane”;
8) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie
wybrany za wyjątkiem kolorów określonych w pkt 1-7, napis – „Odpady wielkogabarytowe”.

II. Akcja informacyjna o konsultacjach
Dyrektor Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy zaprosił
wszystkich zainteresowanych mieszkańców, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy ochrony środowiska
i ochrony zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
w

sprawie

uchwalenia

utrzymania

regulaminu

czystości

i

porządku

na terenie miasta stołecznego Warszawy.
16

października

2017

roku

przekazano

projekt

regulaminu

burmistrzom

dzielnic

oraz umieszczono treść projektu uchwały na stronach internetowych:
https://czysta.um.warszawa.pl
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/wyrzuc-do-wlasciwego-kosza
oraz udostępniono bezpośrednio w siedzibie Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Wierzbowej 9 (II piętro).
Akcja informacyjna, zachęcająca do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych,
została przeprowadzona za pomocą plakatów, które przekazano burmistrzom dzielnic
z prośbą o rozdysponowanie, tak aby informacja dotarła do jak największej liczby
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mieszkańców. Plakaty zostały również przekazane do Dyrektorów Zakładów Gospodarowania
Nieruchomościami

w

Dzielnicach

m.st.

Warszawy

oraz

na stronach www.czysta.um.warszawa.pl/ oraz
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/wyrzuc-do-wlasciwego-kosza.
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zamieszczone

Wprowadzone regulaminem zmiany zostaną opublikowane w formie ulotki, która będzie
dystrybuowana w Urzędach Dzielnic oraz podczas akcji informacyjno-edukacyjnych
organizowanych przez Biuro w 2018 roku. Dodatkowo ulotka będzie dostępna do pobrania na
stronie internetowej www.czysta.um.warszawa.pl.
III. Kalendarium konsultacji
Konsultacje odbywały się w dniach od 16 października do 30 listopada 2017 roku.
Uwagi należało zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 roku:


w formie elektronicznej, na adres e-mail: odpady@um.warszawa.pl, lub



listownie, na adres siedziby Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st.
Warszawy, ul. Wierzbowa 9, 00-094 Warszawa.

Oprócz możliwości przesłania uwag drogą listowną i elektroniczną, odbyły się również
ogólnomiejskie spotkania informacyjno-konsultacyjne (w godz. 18.00 – 20.00) w określonych
lokalizacjach:


Targówek, 27.10.2017, Urząd Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20



Śródmieście, 6.11.2017, Warsztat Warszawski, Pl. Konstytucji 4



Ursynów, 8.11.2017, Urząd Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61



Bielany, 9.11.2017 , Urząd Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29
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Praga-Południe, 20.11.2017, Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2



Wawer, 21.11.2017, Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1



Białołęka, 22.11.2017, Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197



Mokotów, 23.11.2017, Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21



Rembertów, 28.11.2017, Urząd Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela 28



Praga-Północ, 29.11.2017, Urząd Dzielnicy Praga-Północ, ul. Ks. I. Kłopotowskiego
15, sala konferencyjna (parter)



Dodatkowo, można było spotkać się z przedstawicielami Urzędu Miasta Warszawy 25
listopada 2017 r. na Targach Zero Waste, i porozmawiać z nimi na temat nowego
regulaminu.

Celem spotkań z mieszkańcami było poinformowanie uczestników o zakresie zmian
wprowadzanych w regulaminie zgodnie z Rozporządzeniem. Ponadto głównym założeniem
konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców i organizacji pozarządowych oraz wszystkich
zainteresowanych podmiotów na temat sposobu zbiórki bioodpadów oraz zidentyfikowanie
potrzeb mieszkańców w zakresie planowanej kampanii informacyjnej mającej na celu edukację
prawidłowej segregacji odpadów.
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Podstawa prawna:
UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.
Art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz uchwała NR L/1440/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
IV. Podsumowanie
Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy i organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
uzgodnienia z biurami Urzędu m.st. Warszawy i dzielnicami m.st. Warszawy
(16 października – 30 listopada 2017 roku) do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st.
Warszawy.
Ze względu na wejście w życie Rozporządzenia, każda gmina ma obowiązek wprowadzić do
swojego systemu gospodarowania odpadami nowe regulacje związane z selektywną zbiórką
odpadów komunalnych.

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi zebrało uwagi

mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz pozostałych zainteresowanych stron
i dokonało ich analizy w oparciu o powszechnie obowiązujące prawo.
Zebrane uwagi zostały pogrupowane w zależności od częstotliwości ich występowania,
a komentarz do nich został zamieszczony w kolumnie Adnotacja 1) uwzględniono lub
2) nie uwzględniono oraz uzasadnienie w dziale V. Szczegółowe zestawienie uwag.
1. Uwagi mieszkańców do projektu regulaminu.
W wyznaczonym terminie od 16 października do 30 listopada 2017 r. wpłynęło 25 maili
z uwagami od mieszkańców i reprezentantów stowarzyszeń. Część uwag dotyczyła
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bezpośrednio kwestii związanych z zakresem regulaminu, natomiast część z nich miała
charakter ogólny nie regulowany poprzez konsultowany projekt.
Najczęściej powtarzające się uwagi:
1) częstotliwość odbioru odpadów [20]:
- zmieszanych/segregowanych – zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów w okresie
wiosenno-letnim [8];
- zielonych – wydłużenie okresu odbioru na czas marzec – grudzień oraz zwiększenie
częstotliwości [5];
- bioodpady – zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów w okresie wiosenno-letnim [4];
- inne [3];
2) warunki rozmieszczania pojemników [8]:
- brak miejsca w zabudowie wielorodzinnej na pojemniki przeznaczone na zwiększoną
liczbę frakcji odpadów; wydzielenie wspólnych altan dla ulic/wspólnot mieszkaniowych
na terenie m.st. Warszawy [4];
- zwiększenie ilości ogólnodostępnych publicznych pojemników na odpady segregowane
[3];
- brak obowiązku wystawiania pojemników/worków na odpady przed teren nieruchomości
w obszarze objętym opieką konserwatorską [1];
3) wymagania ogólne dotyczące worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych [5]:
- odpady segregowane (zwłaszcza bioodpady i zielone) powinny być gromadzone
w pojemnikach/workach ekologicznych (np. papierowych lub biodegradowalnych) [3];
- zwiększenie pojemności worków [2];
4) warunki utrzymania pojemników oraz miejsc gromadzenia odpadów komunalnych
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym [4]:
-

obowiązek

mycia

i

dezynfekowania

pojemników

oraz

utrzymania

czystości

w altanach/wiatach na pojemniki po stronie odbiorcy odpadów [3];
- bioodpady i papier wyposażone w pokrywy, pozostałe pojemniki wyposażone
w pokrywy na wniosek zarządcy nieruchomości [1];
5) wymagania ogólne dotyczące rodzaju, oznaczeń i kolorystyki pojemników przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych [3]:
- brak odpowiedniego z rozporządzeniem oznakowania pojemników poszczególnych frakcji
[2];
- niepotrzebny obowiązek wyposażenia pojemników na odpady w system RFID [1];
6) wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego [3]:
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- brak zapisów na temat obowiązku w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego z terenów nie
przylegających bezpośrednio do nieruchomości lub jeżeli zarząd drogi nie pobiera opłaty
z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku [1];
- ustalenie min. szerokości uprzątniętego pasa z części nieruchomości służącej do użytku
publicznego oraz chodników – min. 1 m [1];
- zniesienie obowiązku odśnieżania części nieruchomości służących do użytku publicznego
oraz z chodników [1].
Pozostałe powtarzające się uwagi:
- ulepszenie

systemu

informowania

społeczeństwa

zasad

segregowania

odpadów

przejrzystych

oraz

dotyczącego
w

zakresie

wprowadzenia
informowania

o konsultacjach społecznych [7];
- znacząca różnica w opłatach za odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych
oraz w zależności od ilości wytwarzanych odpadów (w tym system identyfikacji
odpadów) [5].
Uwagi zgłoszone podczas spotkań pokrywają się w większości z uwagami przesłanymi do
Biura drogą elektroniczną (liczba uczestników średnio 15 – 20):
1) częstotliwość odbioru odpadów:
- zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wszystkich frakcji, w szczególności
bioodpadów, wielkogabarytowych, zmieszanych i zielonych;
- zielonych – wydłużenie okresu odbioru na czas marzec oraz zwiększenie częstotliwości;
2) wymagania ogólne dotyczące pojemników;
- konieczność precyzyjniejszych zapisów dot. obowiązku mycia i dezynfekcji pojemników na
odpady;
- zamykane pojemniki lub z bocznym otworem;
- zaproponowanie rozwiązań infrastrukturalnych dla zwiększonej ilości frakcji odpadów;
stworzenie możliwości wspólnej przestrzeni na pojemniki na odpady dla kilku wspólnot;
- ujednolicenie kolorów pojemników i worków na odpady.
Pozostałe powtarzające się uwagi:
- zwiększenie zasięgu kampanii informacyjnej o sposobach segregowania odpadów
(np. czym są odpady biodegradowalne, a czym odpady zielone) oraz co dzieje się
z odpadami po ich odebraniu;
- odczuwalna różnica w opłatach za odpady segregowane i niesegregowane;
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- worki na bioodpady powinny być biodegradowalne i łatwo dostępne, dystrybuowane do
skrzynek pocztowych, przez administratora budynku, Urząd Dzielnicy;
- łatwiejszy dostęp do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i Mobilnych
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
- możliwość przydomowego kompostowania odpadów.
W związku z projektowaną uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów kwestie związane z częstotliwością odbioru odpadów będą
ustalane

poza

zakresem

nowego

Regulaminu

utrzymania

czystości

i porządku na terenie m.st. Warszawy.
2. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zgodnie z uwagami
mieszkańców, przyjęto w szczególności następujące zmiany w Regulaminie:
1) wydłużenie okresu odbioru odpadów zielonych; od marca do listopada;
2) dopuszczenie gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w pojemnikach większych niż 120 i 240
litrów;
3) obowiązek mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
4 razy w roku (co 3 miesiące);
4) możliwość stworzenia wspólnego miejsca gromadzenia odpadów dla budynków
jednorodzinnych lub nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.
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V. Szczegółowe zestawienie uwag

Uwagi dotyczące nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy
16 października – 30 listopada 2017 r.
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UWAGI MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OGÓLNYM DO PROJEKTU
L
p.

Autor

1.

A. S.

2.

A. K.

Uwagi

Uzasadnienie

Adnotacja:
1) uwzględniono lub
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie
Nie uwzględniono. Obowiązki
w zakresie terenów, które
nie przylegają bezpośrednio do
nieruchomości obciążają gminę.

- §8 - brak zapisów na temat obowiązku w zakresie
uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
części nieruchomości służących do użytku publicznego z
terenów
nie
przylegających
bezpośrednio
do
nieruchomości lub jeżeli zarząd drogi nie pobiera opłaty z
tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych
na takim chodniku
§20 - zwiększenie min. częstotliwości odbioru odpadów odbiór
odpadów Uwzględniono
(częstotliwości
segregowanych (raz na dwa tygodnie)
segregowanych raz na 4 odbioru odpadów zamieszczone
tygodnie jest niedostateczny
zostaną wyłącznie w uchwale
ws. szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i
zagospodarowania
tych
odpadów).
§20 - odbiór bioodpadów w okresie letnim lub okresie
Nie uwzględniono. Frakcja „bio”
upałów 2 razy w tygodniu dla zabudowy wielorodzinnej
wydzielona będzie z obecnej
frakcji odpadów zmieszanych,
stąd z uwagi na brak możliwości
oszacowania ilości tego rodzaju
odpadów,
postanowiono
pozostać przy projektowanym
zapisie.
§20 - zwiększenie min. częstotliwości odbioru odpadów odpady zmieszane to również Nie
uwzględniono.
Odpady
zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej (raz na odpady
pochodzenia pochodzenia
zwierzęcego
tydzień)
zwierzęcego i tłuszcze
występują obecnie w odpadach
zmieszanych, po wydzieleniu tej
frakcji
i
wprowadzeniu
dodatkowego odbioru frakcji
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UWAGI MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OGÓLNYM DO PROJEKTU
L
p.

Autor

Adnotacja:
1) uwzględniono lub
Uwagi
Uzasadnienie
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie
„bio” (co tydzień) wypełnione
zostaną postulaty częstszego
odbioru takich odpadów.
§20 - obowiązek odbioru odpadów wielkogabarytowych w obecnie odpady nie są Nie
uwzględniono.
W
wyznaczonym terminie z ulicy/osiedla bez konieczności zbierane bez zgłoszenia i regulaminie
utrzymano
osobnego zgłoszenia
zalegają na terenie danej obowiązek regularnego odbioru
nieruchomości
odpadów wielkogabarytowych,
możliwość odbioru odpadów „na
zgłoszenie”
występować
powinna wyłącznie w przypadku,
gdy zostało to uzgodnione z
właścicielem nieruchomości.
§20 - wydłużenie czasu odbioru odpadów zielonych na
Uwzględniono.
okres marzec-listopad i zwiększenie częstotliwości
odbioru odpadów zielonych w okresie marzec-maj i
wrzesień-listopad raz na 2 tygodnie, a w okresie
czerwiec-lipiec odbiór raz na 1 tydzień
§17 - możliwość gromadzenia odpadów papierowych w problem z gromadzeniem tej Zapisy
regulaminu
nie
ogólnodostępnych publicznych pojemnikach
frakcji w zabudowie wielo- i wykluczają
możliwości
jednorodzinnej
gromadzenia
odpadów
papierowych
w
ogólnodostępnych publicznych
pojemnikach. Dotychczas tego
rodzaju
zbiórka
nie
była
przewidziana w umowie na
odbiór
i
zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu
m.st. Warszawy.
§16 - konieczność precyzyjniejszych zapisów dot. obecnie usługa najczęściej nie Uwzględniono.
obowiązku mycia i dezynfekcji pojemników na odpady jest wykonywana (w takim
wypadku opłata za usługę
- 14 -

UWAGI MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OGÓLNYM DO PROJEKTU
L
p.

Autor

Uwagi

Uzasadnienie

Adnotacja:
1) uwzględniono lub
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie

oraz wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za odbioru odpadów powinna być
wykonanie tej usługi
pomniejszona)
§10 - dopuszczenie do selektywnej zbiórki odpadów
Nie uwzględniono. Pojemniki o
pojemników o mniejszej pojemności np. 50 L
pojemności mniejszej niż 120
litrów nie mogą być opróżniane w
sposób automatyczny, a tym
samym ich obsługa nie jest
możliwa.
§12 - ograniczenie zużycia jednorazowych worków do
Nie uwzględniono. Regulamin
zbiórki odpadów zielonych z przestrzeni publicznej (np.
nie określa sposobu zbierania
zastąpienie ich workami wielokrotnego użytku lub
odpadów zielonych z terenów
odpowiednimi kontenerami)
publicznych.
W
zakresie
wynikającym
z
regulaminu,
wprowadzono
możliwość
zbierania odpadów zielonych w
pojemnikach.
§8 – ustalenie min. szerokości uprzątniętego pasa z
Nie uwzględniono. Regulamin
części nieruchomości służącej do użytku publicznego
nie może regulować tego rodzaju
oraz chodników – min. 1 m
zagadnień.
§8 - zniesienie obowiązku odśnieżania części osoby
starsze
i Nie uwzględniono. Obowiązki w
nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z niepełnosprawne nie są w tym
zakresie
wynikają
z
chodników
stanie
realizować
tego powszechnie
obowiązujących
obowiązku, nikt nie odśnieża przepisów prawa (ustawa o
terenów przy niezamieszkałej utrzymaniu czystości i porządku
nieruchomości,
opinie
o w gminach)
nierównym
traktowaniu
mieszkańców
usprawnienie systemu informowania o planowanych
Propozycja
nie
dotyczy
konsultacjach społecznych
postanowień Regulaminu.
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UWAGI MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OGÓLNYM DO PROJEKTU
L
p.

3.

Autor

D. M.

Adnotacja:
1) uwzględniono lub
Uwagi
Uzasadnienie
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie
informacja zwrotna na temat rozpatrzenia zgłoszonych
Proces konsultacji społecznych
uwag
przewiduje podanie informacji
zwrotnej.
niższe opłaty za segregację odpadów
nagradzanie za segregację, Propozycja
nie
dotyczy
zamiast kary za jej brak – postanowień Regulaminu.
większa motywacja
wprowadzenie sprawniejszego systemu informowania nie
wszyscy
mieszkańcy Propozycja
nie
dotyczy
mieszkańców ws. systemu odbioru odpadów (np. zasady korzystają z Internetu
postanowień Regulaminu.
segregacji, zasady odbioru, harmonogram, odbiór
odpadów wielkogabarytowych itp.)
utworzenie PSZOK na terenie każdej dzielnicy (min. 1)
Propozycja
nie
dotyczy
postanowień Regulaminu.
bardziej precyzyjny zapis dotyczący dostarczenia
Nie
uwzględniono.
Uwaga
worków na odpady mieszkańcom
dotyczy umów z operatorami
odbioru odpadów.
uporządkowanie kwestii związanych z punktami zbiórki
Odzież i tekstylia można oddać
odzieży
do
Punktów
Selektywnego
Zbierania
Odpadów
Komunalnych.
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za realizację
Regulamin
dotyczy
zadań
celów Rozdziału V nowego regulaminu oraz dopisanie
własnych gminy.
działań podjętych do realizacji założonych w nim celów
pojazdy służące do odśnieżania pasa drogowego zbyt
szybka
prędkość Propozycja
nie
dotyczy
powinny ograniczyć prędkość podczas pracy
powoduje
zasypywanie postanowień Regulaminu.
odśnieżonego chodnika lub
szybszą korozję ogrodzeń
§20 - wydłużenie czasu odbioru odpadów zielonych na
okres kwiecień-listopad i zwiększenie częstotliwości
odbioru odpadów zielonych raz na 1 tydzień, w marcu i
- 16 -

Uwzględniono.

UWAGI MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OGÓLNYM DO PROJEKTU
L
p.

Autor

Uwagi

Uzasadnienie

grudniu 1 odbiór odpadów zielonych oraz podstawienie
kontenera na czas 7 dni w przypadku dużej ilości
odpadów zielonych
§20 – częstotliwość odbioru frakcji:
Zmieszane – 2 lub 3 razy w tygodniu
Papier – 1 raz w tygodniu
Tworzywa sztuczne i metal – 1 raz w tygodniu
Szkło – 1 raz w miesiącu
Bioodpady- 1 raz w tygodniu
Gabaryty – 1 raz w miesiącu + na zgłoszenie

§20 – jeśli odbiór odpadów wypada w dni wolne od pracy,
operator powinien odebrać śmieci w kolejnym dniu
pracującym przypadającym po dniu wolnym
§16 – mycie pojemników 2 razy w roku od kwietnia do
listopada, w tym przynajmniej raz w okresie lipiecsierpień oraz na zgłoszenie w przypadkach pilnych,
mycie pojemników wszystkich frakcji
§16 – wymagania techniczne pojemników – bioodpady –
zamykane, odpady na papier – zamykane, pozostałe
- 17 -

Adnotacja:
1) uwzględniono lub
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie

Nie
uwzględniono.
Proponowane
częstotliwości
częściowo pokrywają się z
częstotliwościami
projektowanymi w Regulaminie
(zapisy dotyczące częstotliwości
odbioru odpadów zamieszczone
zostaną wyłącznie w uchwale
ws. szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i
zagospodarowania
tych
odpadów).
Brak
wskazania
jakiego rodzaju nieruchomości
dotyczą
proponowane
częstotliwości.
Nie uwzględniono. Szczegółowe
zasady
odbioru
odpadów
reguluje umowa z podmiotem
odbierającym odpady.
Nie
uwzględniono.
Wprowadzono obowiązek mycia
pojemników co trzy miesiące.
Nie
Postanowienia

uwzględniono.
Regulaminu

UWAGI MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OGÓLNYM DO PROJEKTU
L
p.

Autor

Uwagi

Uzasadnienie

pojemniki – wyposażone w klapę na żądanie zarządcy;
pojemniki opatrzone w naklejkę z nazwą operatora
obsługującego rejon wraz z nr kontaktowym

worki na bioodpady – udostępnianie przez administratora
nieruchomości, urząd pocztowy, urząd dzielnicy na
życzenie zainteresowanych mieszkańców
jeśli nie został umożliwiony dostęp do pojemników na
odpady lub w pojemnikach znajdują się odpady
niewłaściwej frakcji operator powinien sporządzić ze
zdarzenia dokumentację fotograficzną
4.

M.W.

§12 – odpady zielone powinny być gromadzone w
ekologicznych papierowych torbach (lub innych
biodegradowalnych)
opakowania szklane lub plastikowe wydawane na
zasadzie kaucji
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Adnotacja:
1) uwzględniono lub
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie
muszą uwzględniać różne stany
faktyczne, w tym nie mogą
odnosić się wyłącznie do sytuacji
przejęcia
obowiązku
wyposażania nieruchomości w
pojemniki
przez
miasto.
Informacja o nazwie operatora i
numerze kontaktowym nie jest
potrzebna, gdyż właściwym
kanałem kontaktu jest, zgodnie z
uchwałą ws. szczegółowego
zakresu usług (…),numer 19115.
Propozycja
nie
dotyczy
postanowień
Regulaminu.
Obowiązki
podmiotów
odbierających odpady określa
umowa.
Propozycja
nie
dotyczy
postanowień Regulaminu. W
takich przypadkach obowiązki
podmiotów
odbierających
odpady określa umowa.
Nie uwzględniono. Worki na
odpady zielone
zapewniają
właściciele nieruchomości we
własnym zakresie.
Nie uwzględniono. Propozycja
nie
dotyczy
postanowień
Regulaminu.

UWAGI MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OGÓLNYM DO PROJEKTU
L
p.

5.

Autor

L. R.
A. R.
A. R.

Uwagi
kuriozalny zakaz wrzucania potłuczonego szkła do
pojemników na szkło, skoro samo wrzucanie szklanych
opakowań do pojemnika powoduje ich stłuczenie, tak
samo jak opróżnianie pojemnika przez operatora
- zbyt wysokie stawki za odbiór odpadów
§20 - odbiór odpadów zielonych należy rozpocząć od
marca
§20 - odpady gromadzone w małych pojemnikach
opróżnianych możliwie często

§20 - odbiór odpadów zmieszanych i bioodpadów w
okresie wiosenno-letnim co 2 dni

§17 - sprzeciw wobec wystawiania pojemników i worków
na odpady na ulice

§17 - zwiększyć liczbę pojemników na
segregowane w miejscach ogólnodostępnych

odpady
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Adnotacja:
1) uwzględniono lub
Uzasadnienie
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie
Nie uwzględniono. Z Regulaminu
nie wynika zakaz wrzucania do
pojemników potłuczonego szkła,
chyba, że jest to szkło innego
rodzaju niż szkło opakowaniowe.
termin rozpoczęcia prac w Uwzględniono.
ogrodzie
rzadkie opróżnianie powoduje Nie uwzględniono. Częstszy
ryzyko gradacji gryzoni
odbiór odpadów gromadzonych
w
małych
pojemnikach
wpłynąłby na wyższe koszty
funkcjonowania
systemu
gospodarowania odpadami w
m.st. Warszawie.
Nie uwzględniono. Tak częsty
odbiór odpadów wpłynąłby na
wysokie koszty funkcjonowania
systemu
gospodarowania
odpadami w m.st. Warszawie.
niszczenie wizerunku np. Nie
uwzględniono.
Saskiej Kępy objętej ochroną Wprowadzono
obowiązek
konserwatorską
uzgodnienia
zasad
odbioru
odpadów pomiędzy właścicielem
nieruchomości a podmiotem
odbierającym odpady.
Nie
uwzględniono.
Zapisy
Regulaminu nie określają liczby
pojemników
w
miejscach
ogólnodostępnych.

UWAGI MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OGÓLNYM DO PROJEKTU
L
p.

Autor

Uwagi

Uzasadnienie

Adnotacja:
1) uwzględniono lub
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie
Propozycja
nie
dotyczy
postanowień Regulaminu.

szeroki strumień informacyjny o sposobach segregacji i
odbioru odpadów (akcje plakatowe, spoty medialne,
publikacje
internetowe
–
urzędy,
portale
społecznościowe, edukacja w szkole)
należy przeanalizować rozwiązania stosowane w innych
Propozycja
nie
dotyczy
miastach (polskich i zagranicznych) i wykorzystać ich
postanowień Regulaminu.
doświadczenia
ograniczenie ilości kategorii odpadów
szczegółowość
powoduje Nie uwzględniono. Ilość frakcji
zniechęcenie do segregacji
podlegających
selektywnej
zbiórce
wynika
z
Rozporządzenia
Ministra
Środowiska z dn. z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego
sposobu
selektywnego
zbierania
wybranych frakcji odpadów
(Dz. U. z 2017 r. poz. 19)
firma odbierająca odpady powinna odstawiać pojemniki
Nie
uwzględniono.
po opróżnieniu na właściwe miejsce
Wprowadzono
obowiązek
uzgodnienia
zasad
odbioru
odpadów pomiędzy właścicielem
nieruchomości a podmiotem
odbierającym odpady.
zniżki w opłatach za odbiór śmieci dla gospodarstw
Nie uwzględniono. Propozycja
kompostujących bioodpady
nie
dotyczy
postanowień
Regulaminu.
czy należy myć opakowania plastikowe?
Propozycja
nie
dotyczy
postanowień Regulaminu. Nie
trzeba
myć
opakowań,
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UWAGI MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OGÓLNYM DO PROJEKTU
L
p.

Autor

Uwagi

Uzasadnienie

czy kości i resztki obiadowe są bioodpadami?

gdzie składować opakowania po tłuszczach (np. masło)?

6.

M. D.

§20 - częstotliwość zbierania odpadów zielonych
powinna wynosić maksymalnie 2 tygodnie, również w
listopadzie, rozpoczęcie odbioru odpadów zielonych od
marca do listopada
§7 - możliwość gromadzenia gałęzi powiązanych w
wiązki do odbioru jako odpady zielone bez konieczności
umieszczania w workach

- 21 -

Adnotacja:
1) uwzględniono lub
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie
wyrzucamy opakowania bez
zawartości.
Bioodpady
z
gospodarstw
domowych to odpady kuchenne
z
wyłączeniem
odpadów
pochodzenia zwierzęcego oraz
tłuszczy.
Odpady należy zbierać w taki
sposób, aby nie były zamoczone
oraz nie były zanieczyszczone w
szczególności
resztkami
żywności, tłuszczami, olejami
czy
farbami;
opakowania
papierowe
po
tłuszczach
wrzucamy
do
odpadów
zmieszanych, po olejach –
należy oddać do Punktów
Selektywnego
Zbierania
Odpadów Komunalnych.
Uwzględniono.

Nie
uwzględniono.
Brak
możliwości
jednoznacznego
określenia gabarytów gałęzi,
które podlegałyby odbiorowi.
Wprowadzono
obowiązek
rozdrabniania
gałęzi,
zachowując
konieczność

UWAGI MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OGÓLNYM DO PROJEKTU
L
p.

Autor

Uwagi

Uzasadnienie

odbiór odpadów niebezpiecznych sprzed nieruchomości brak
takiej
możliwości
tak jak pozostałych odpadów segregowanych
sprawia,
ze
zużyte
opakowania
po
klejach,
farbach,
trafiają
do
pojemników
na
odpady
zmieszane

7.

I. P.

§17 - wydzielenie przez UM wspólnych dla nieruchomości - brak terenów na ustawienie
wielorodzinnych altan lub pojemników podziemnych na pojemników na odpady przy
ustawienie pojemników na odpady
wielu
nieruchomościach
znajdujących się w gęstej
zabudowie mieszkaniowej

8.

M. D.

§20 ust.2 - zbyt mała częstotliwość odbioru odpadów z
zabudowy jednorodzinnej

§17 – ustawienie pojemników na odpady segregowane w
miejscach publicznych
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Adnotacja:
1) uwzględniono lub
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie
gromadzenia ich w workach
bądź pojemnikach.

Nie
uwzględniono.
Odpady
niebezpieczne
mogą
być
oddawane
do
Punktów
Selektywnego
Zbierania
Odpadów Komunalnych lub
Mobilnych
Punktów
Selektywnego
Zbierania
Odpadów Komunalnych.
Nie
uwzględniono.
Zapisy
Regulaminu nie mogą określać
obowiązków m.st. Warszawy w
tym zakresie. W § 17 ust. 6
Regulaminu
doprecyzowano
możliwość
usytuowania
na
nieruchomościach
wspólnych
miejsc gromadzenia odpadów
komunalnych.
Nie uwzględniono. Uwaga zbyt
ogólna. Regulamin przewiduje
dodatkowy odbiór frakcji Bio,
wydzielonej z obecnej frakcji
odpadów zmieszanych.
Zapisy
regulaminu
nie
wykluczają
możliwości
gromadzenia
w
ogólnodostępnych publicznych

UWAGI MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OGÓLNYM DO PROJEKTU
L
p.

Autor

Uwagi

Uzasadnienie

§11 ust. 2 – brak odpowiedniego z rozporządzeniem duże zainteresowanie
oznakowania pojemników poszczególnych frakcji
strony mieszkańców

pozostawienie do wyboru decyzji o pojemności
pojemników na odpady przez zarządców nieruchomości
w zależności od potrzeb

brak podziału na selektywną zbiórkę szkła bezbarwnego
i kolorowego
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Adnotacja:
1) uwzględniono lub
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie
pojemnikach. Dotychczas tego
rodzaju
zbiórka
nie
była
przewidziana w umowie na
odbiór
i
zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu
m.st. Warszawy
ze Nie uwzględniono. Kolorystykę
pojemników oraz worków określa
Rozporządzenie
Ministra
Środowiska z dn. z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego
sposobu
selektywnego
zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz.
U. z 2017 r. poz. 19).
Nie
uwzględniono.
Zapisy
Regulaminu
przewidują
wyłącznie
dopuszczalne
pojemności pojemników, decyzje
co
do
rozmieszczenia
i
pojemności
pojemników
podejmują
właściciele
nieruchomości w uzgodnieniu z
podmiotem
odbierającym
odpady komunalne.
Nie uwzględniono. Propozycja
skutkowałaby
koniecznością
zapewnienia
miejsca
do
gromadzenia kolejnej frakcji
odpadów oraz skutkowałaby
wzrostem
kosztów

UWAGI MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OGÓLNYM DO PROJEKTU
L
p.

Autor

Uwagi

Uzasadnienie

podniesienie stawek opłat za odpady niesegregowane

9.

P. C.

Nie uwzględniono. Propozycja
nie
dotyczy
postanowień
Regulaminu.
Nie uwzględniono. Worki o
pojemności 120 litrów są
powszechnie dostępne. Worki o
proponowanej objętości (220
litrów) po wypełnieniu mogą być
za
ciężkie
do
ręcznego
załadunku.
worki są zanieczyszczone
Nie uwzględniono. Propozycja
nie
dotyczy
postanowień
Regulaminu.
Propozycja
nie
dotyczy
postanowień Regulaminu. Nie
trzeba
myć
opakowań,
wyrzucamy opakowania bez
zawartości.
Propozycja
nie
dotyczy
postanowień Regulaminu. Nie
trzeba
rozdzielać
poszczególnych
elementów
opakowań.
niepotrzebny
przewóz Nie uwzględniono. Orzecznictwo
powietrza w zakręconych sądów administracyjnych nie
butelkach
dopuszcza tak szczegółowych
regulacji dotyczących sposobu
zbierania odpadów.

zbyt niskie stawki za brak
segregacji nie zachęcają do
segregowania odpadów
§12 – zwiększenie pojemość worków na odpady zielone - sugerowana pojemność
oraz trudność w pozyskaniu tego typu worków na odpady worków na odpady zielone
220 L

odbiorca odpadów nie powinien zostawiać worków na
odpady wsuniętych pod klapę pojemnika na odpady
zmieszane
czy plastikowe opakowania mają być przed wyrzuceniem
umyte?

czy opakowania np. po jogurtach powinny mieć odklejoną
folię?

Jasna
informacja
o
oddzielnym
plastikowych butelek i nakrętek

składowania
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Adnotacja:
1) uwzględniono lub
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie
funkcjonowania
systemu
gospodarowania odpadami.

UWAGI MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OGÓLNYM DO PROJEKTU
L
p.

Autor

10 E.M. K.

11 M. S.

12 P. R.

Adnotacja:
1) uwzględniono lub
Uwagi
Uzasadnienie
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie
Czy opakowania składające się z różnych materiałów Np. plastikowy korek niekapek Propozycja
nie
dotyczy
należy rozdzielać na poszczególne frakcje?
i szkło
postanowień Regulaminu. Nie
trzeba
rozdzielać
poszczególnych
elementów
opakowań.
cena za odbiór odpadów powinna być powiązana z
Nie uwzględniono. Propozycja
odbieraną ilością
nie
dotyczy
postanowień
Regulaminu. Zasady ponoszenia
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi określa
ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
§20 – odbiór odpadów zielonych wydłużony do grudnia
Nie
uwzględniono.
W
Regulaminie
przesunięto
początkowy
termin
odbioru
odpadów zielonych na marzec.
§20 – zbyt rzadki odbiór odpadów, zwiększenie częstości
Nie uwzględniono. Uwaga zbyt
odbioru
ogólna.
§17 – brak miejsca na ustawienie różnego rodzaju
pojemników w części nieruchomości jedno- i
wielorodzinnych
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Nie uwzględniono. Ilość frakcji
podlegających
selektywnej
zbiórce
wynika
z
Rozporządzenia
Ministra
Środowiska z dn. z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego
sposobu
selektywnego
zbierania
wybranych
frakcji
odpadów
(Dz. U. z 2017 r. poz. 19).
Regulamin
dopuszcza
możliwość gromadzenia części

UWAGI MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OGÓLNYM DO PROJEKTU
L
p.

Autor

Uwagi

Uzasadnienie

§11 ust. 2 – brak odpowiedniego z rozporządzeniem
oznakowania pojemników poszczególnych frakcji
§16 - obowiązek sprzątania wiat śmietnikowych po
stronie odbiorcy odpadów

osobny kontrakt na wywóz odpadów wielkogabarytowych

13 M. S.

§20 – zbyt rzadki odbiór odpadów, zwiększenie częstości
odbioru

§12 – zwiększenie pojemność worków

14 T. K.

§13 – brak jednoznacznego określenia czy na terenie
nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi
- 26 -

Adnotacja:
1) uwzględniono lub
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie
frakcji odpadów w workach, jak
również
możliwe
jest
usytuowanie
na
terenie
nieruchomości wspólnych miejsc
gromadzenia
odpadów
komunalnych.
Uwzględniono.

Nie uwzględniono. Obowiązki
podmiotów
odbierających
odpady
określa
umowa.
Podmioty te mogą odpowiadać
wyłącznie za zanieczyszczenia
powstające
w
związku
z
odbiorem odpadów.
obecnie
operatorzy Nie uwzględniono. Propozycja
odbierający odpady niechętnie nie
dotyczy
postanowień
realizują takie zlecenia
Regulaminu.
Nie uwzględniono. Uwaga zbyt
ogólna. Regulamin przewiduje
dodatkowy odbiór frakcji „bio”,
wydzielonej z obecnej frakcji
odpadów zmieszanych.
Nie uwzględniono. Worki o
większej
objętości
po
wypełnieniu mogą być za ciężkie
do ręcznego załadunku.
Nie uwzględniono. Regulamin
dopuszcza
możliwość
gromadzenia
odpadów
w

UWAGI MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OGÓLNYM DO PROJEKTU
L
p.

Autor

Uwagi

Uzasadnienie

jednorodzinnymi należy stosować pojemniki czy worki na
różnego rodzaju frakcje odpadów

§11 ust. 4 – niepotrzebny obowiązek wyposażenia
pojemników na odpady w system RFID
§16 - kto będzie miał obowiązek mycia pojemników?

zachowanie dotychczasowej kolorystyki worków (co
zrobić ze starymi)
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Adnotacja:
1) uwzględniono lub
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie
workach
lub
pojemnikach,
zgodnie
z
postulatami
mieszkańców
chcących
gromadzić
odpady
w
pojemnikach, a nie w workach.
Decyzja w tym zakresie należy
do właściciela nieruchomości.
Uwzględniono.
Obowiązek
utrzymania
pojemników w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym przejęło m.st.
Warszawa (obowiązek mycia
pojemników z częstotliwością
określoną
w
Regulaminie
obciążać
będzie
podmioty
odbierające odpady komunalne).
Nie uwzględniono. Ilość frakcji
podlegających
selektywnej
zbiórce i kolorystykę pojemników
oraz
worków
określa
Rozporządzenie
Ministra
Środowiska z dn. z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego
sposobu
selektywnego
zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz.
U. z 2017 r. poz. 19).

UWAGI MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OGÓLNYM DO PROJEKTU
L
p.

Autor

Uwagi

Uzasadnienie

kto obecnie będzie dostarczał worki na odpady?
kto będzie miał obowiązek mycia pojemników?

15 K. C.

wniosek
dotyczący
segregowania odpadów

niepotrzebnego

obowiązku możliwość
wykorzystania
nowoczesnych technologii do
segregacji
odpadów
zbieranych
w
formie
zmieszanej

16 M. M.

§20 – zbyt rzadki odbiór odpadów, zwiększenie częstości
odbioru

17 M. P.

§7 - możliwość gromadzenia gałęzi powiązanych w uciążliwe cięcie gałęzi na
wiązki do odbioru jako odpady zielone bez konieczności fragmenty mieszczące się w
umieszczania w workach
workach
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Adnotacja:
1) uwzględniono lub
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie
Propozycja
nie
dotyczy
postanowień Regulaminu.
Propozycja
nie
dotyczy
postanowień
Regulaminu.
Obowiązki
podmiotów
odbierających odpady określa
umowa.
Nie uwzględniono. Ilość frakcji
podlegających
selektywnej
zbiórce
wynika
z
Rozporządzenia
Ministra
Środowiska z dn. z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego
sposobu
selektywnego
zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz.
U. z 2017 r. poz. 19).
Nie uwzględniono. Uwaga zbyt
ogólna. Regulamin przewiduje
dodatkowy odbiór frakcji „bio”,
wydzielonej z obecnej frakcji
odpadów zmieszanych.
Nie
uwzględniono.
Brak
możliwości
jednoznacznego
określenia gabarytów gałęzi,
które podlegałyby odbiorowi.
Wprowadzono
obowiązek
rozdrabniania
gałęzi,
zachowując
konieczność

UWAGI MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OGÓLNYM DO PROJEKTU
L
p.

Autor

Uwagi

Uzasadnienie

18 E. W.

§17 – brak miejsca na ustawienie różnego rodzaju brak
infrastruktury
pojemników w części nieruchomości wielorodzinnych
zapewniającej powierzchnię
pod
wskazaną
ilość
pojemników

19 A. B.

§20 – zbyt rzadki odbiór odpadów segregowanych,
zwiększenie częstości odbioru
§12 – odpady segregowane powinny być gromadzone w
pojemnikach lub inny ekologiczny sposób

20 R.

Adnotacja:
1) uwzględniono lub
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie
gromadzenia ich w workach
bądź pojemnikach.
Nie uwzględniono. Ilość frakcji
podlegających
selektywnej
zbiórce
wynika
z
Rozporządzenia
Ministra
Środowiska z dn. z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego
sposobu
selektywnego
zbierania
wybranych
frakcji
odpadów
(Dz. U. z 2017 r. poz. 19).
Regulamin
dopuszcza
usytuowanie
na
terenie
nieruchomości wspólnych miejsc
gromadzenia
odpadów
komunalnych.
Nie uwzględniono. Uwaga zbyt
ogólna.

Regulamin
dopuszcza
możliwość
gromadzenia
odpadów
w
workach
lub
pojemnikach. Decyzja w tym
zakresie należy do właściciela
nieruchomości.
wprowadzenie worków na odpady z systemem kodów indywidualne
rozliczenie Nie uwzględniono. Ustawa o
kreskowych
kosztów odbioru odpadów z utrzymaniu czystości i porządku
możliwością
identyfikacji w gminach nie przewiduje
płatnika
obliczania
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
- 29 -

UWAGI MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OGÓLNYM DO PROJEKTU
L
p.

21 M. C.

22 A. Z.

Autor

Adnotacja:
1) uwzględniono lub
Uwagi
Uzasadnienie
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie
komunalnymi ponoszonej przez
właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy
(na
tego
rodzaju
nieruchomościach
odpady
gromadzone są głównie w
workach) w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów.
§17 – brak miejsca na ustawienie różnego rodzaju brak
infrastruktury Nie uwzględniono. Ilość frakcji
pojemników w części nieruchomości wielorodzinnych
zapewniającej powierzchnię podlegających
selektywnej
pod
wskazaną
ilość zbiórce
wynika
z
pojemników
Rozporządzenia
Ministra
Środowiska z dn. z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego
sposobu
selektywnego
zbierania
wybranych
frakcji
odpadów
(Dz. U. z 2017 r. poz. 19).
Regulamin
dopuszcza
usytuowanie
na
terenie
nieruchomości wspólnych miejsc
gromadzenia
odpadów
komunalnych.
- §20 ust.2 – zbyt rzadki odbiór odpadów zmieszanych,
Nie uwzględniono. Regulamin
zwiększenie częstości odbioru w okresie letnim
przewiduje dodatkowy odbiór
frakcji „bio”, wydzielonej z
obecnej
frakcji
odpadów
zmieszanych.
- §6- szerszy dostęp do informacji o punktach selektywnej
Nie uwzględniono. Propozycja
zbiórki odpadów segregowanych
nie
dotyczy
postanowień
Regulaminu.
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UWAGI MIESZKAŃCÓW O CHARAKTERZE OGÓLNYM DO PROJEKTU
L
p.

Autor

Uwagi

Uzasadnienie

23 K. B.

brak informacji na stronie Dzielnicy Wilanów o punktach
selektywnej zbiórki odpadów

24 A. R.

§20 ust.2 – zbyt rzadki odbiór odpadów zmieszanych w w okresie wiosenno-letnim
zabudowie jednorodzinnej, zwiększenie częstości brzydki zapach oraz gradacje
odbioru w okresie od 1 maja do 30 września
owadów, pojemniki nie są
myte
§19 ust. 1 – brak podziału na właścicieli nieruchomości
jedno- i wielorodzinnych dot. udostępnienia kluczy,
pilotów, kodów do bram, za którymi znajdują się
pojemniki na odpady

25 M. M.

Lekaro nie chce odebrać od
właściciela
nieruchomości
jednorodzinnej klucza do wiaty
śmietnikowej
i
zaleca
pozostawienie jej otwartej

§12 – bioodpady powinny być gromadzone w workach
biodegradowalnych udostępnianych za opłatą w
lokalnych sklepach/Urzędach Dzielnic
utworzenie aplikacji mobilnej pomagającej w segregacji podpowiedzi w jaki sposób
odpadów na poszczególne frakcje
traktować
poszczególne
odpady,
możliwość
poszerzania bazy wiedzy
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Adnotacja:
1) uwzględniono lub
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie
Nie uwzględniono. Propozycja
nie
dotyczy
postanowień
Regulaminu.
Nie uwzględniono. Regulamin
przewiduje dodatkowy odbiór
frakcji „bio”, wydzielonej z
obecnej
frakcji
odpadów
zmieszanych.
Nie
uwzględniono.
Wprowadzono
obowiązek
uzgodnienia
zasad
odbioru
odpadów pomiędzy właścicielem
nieruchomości a podmiotem
odbierającym odpady.
Nie
uwzględniono.
Zrezygnowano
z
wymogu
gromadzenia bioodpadów w
workach biodegradowalnych.
Nie uwzględniono. Propozycja
nie
dotyczy
postanowień
Regulaminu.

