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INTERPELACJA NR 283 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam interpelację w następującej sprawie: 
 
Pojemników na używane ubrania stojących w dużej ilości w dzielnicy Białołęka. 
 

W ostatnim czasie w Białołęce pojawiło się wiele pojemników na używaną odzież. 

Mieszkańcy zwracają uwagę, że coraz częściej szpecą one dzielnicę. W związku z powyższym proszę 

o informację: 

1. Czy władze dzielnicy posiadają spis miejsc, w których stoją takie pojemniki i znają ich, 

chociaż przybliżoną, liczbę? 

 

Wg moich obserwacji oraz informacji od mieszkańców, tylko w Nowodworach i na 

Tarchominie, pojemniki takie stoją m.in. w okolicach skrzyżowań lub nieruchomości: Strumykowa / 

Stefanika, Strumykowa / Książkowa, Strumykowa 28, Strumykowa / przy lesie, Odkryta / przystanek 

Barei, Grzymalitów, Odkryta 55C, Książkowa / Pajdaka, M.Trąby 4, Sprawna / Marcina z 

Wrocimowic, Światowida 63, przystanek Nowodwory02, Światowida / Książkowa, Światowida / 

Stefanika, Światowida / Mehoffera, Światowida / Ćmielowska, Mehoffea / Erazma z Zakroczymia, 

Ćmielowska / Milenijna, Ćmielowska / Myśliborska, Myśliborska 104, Myśliborska / Botewa, 

Myśliborska 98. Zapewne takie pojemniki stoją w wielu innych miejscach.  

 

2. Czy do dzielnicy wpływają opłaty z tytułu zajęcia terenu, na którym stoją te pojemniki? 

 

Jeden pojemnik zajmuje w przybliżeniu powierzchnię 1 m2, co po przemnożeniu przez liczbę 

pojemników dać może nawet kilkaset m2 powierzchni. Przyjmując, że opłata za m2 zajętego terenu 

kształtuje się na poziomie 10 zł/m-c, dzielnica mogłaby mieć z poboru opłat za dzierżawę terenu 

nawet kilka tysięcy miesięcznie (kilkadziesiąt tysięcy rocznie). 

 



3. Jeśli nie są pobierane opłaty, a pojemniki najprawdopodobniej są postawione bez żadnej 

zgody dzielnicy, to czy władze dzielnicy zamierzają uporządkować te dziko stojące 

pojemniki? 

 

Może warto byłoby rozpisać przetarg na postawienie w niektórych punktach dzielnicy 

pojemników na taką używaną odzież? 

 

4. Jakie są możliwości wyegzekwowania zaległych opłat za zajęcie terenu przez pojemniki? 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 


