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znak: Gospodarka odpadami/ustawa/01/2012 
 
 
Dotyczy:  wątpliwości mieszkańców co do reguł, jakie będą obowiązywać w Warszawie od lipca 2013 
r. w sprawie wywozu nieczystości 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 Z uwagi na zbliżający się termin, w którym m.st. Warszawa przejmie gospodar-
kę odpadami komunalnymi, coraz więcej mieszkańców ma pytania w tej sprawie. 
Bardzo proszę o udzielenie na nie odpowiedzi: 

1. Od połowy listopada na ulicach Warszawy nie ma pojemników na segregację 
śmieci. Czym jest to spowodowane? 

2. W jaki sposób będzie naliczana opłata za wywóz śmieci i czy uzależniona bę-
dzie od: 

a) m2 powierzchni nieruchomości (a co gdy ktoś ma mieszkanie, ale w nim nie 
mieszka i nie wynajmuje nikomu) 

b) liczby zamieszkujących nieruchomość osób (np. wg deklaracji – problem we-
ryfikacji danych) 

c) liczby zameldowanych w nieruchomości osób (powszechne niedoszacowa-
nie liczby mieszkańców zamieszkujących, np. w Białołęce) 

d) zużycia wody (co z osobami mającymi własne studnie i szamba) 
e) obecnej ilości produkowanych odpadów (do zastosowania przede wszystkim 

w budynkach wielorodzinnych, w których Wspólnoty Mieszkanio-
we/Spółdzielnie dbają o prawidłowy wywóz odpadów) stwierdzonych na 
podstawie danych od firm aktualnie wywożących z tych budynków śmieci. 

3. Czy śmieci biurowe (w niemal 100% kwalifikujące się do ponownego przetwo-
rzenia także będą odbierane przez gminę? 

4. W jaki sposób odbywać się będzie segregacja śmieci przez Wspólnoty Miesz-
kaniowe/Spółdzielnie i jak będą odbierane (obecnie część Wspólnot nie płaci 
za odbiór śmieci posegregowanych)? 



5. Co się zmieni w sposobie wywozu śmieci od firm? 
6. W jaki sposób będą odbierane od mieszkańców śmieci typowo budowlane / 

wielkogabarytowe? 
7. Czy np. na osiedlach domków jednorodzinnych nie łatwiej i taniej będzie 

ustawić darmowe pojemniki niż wydawać pieniądze na sprzątanie śmieci np.. 
budowlanych wywożonych do lasów? 

8. Czy jak ktoś znajdzie wysypisko i zgłosi je do gminy, to gmina je sprzątnie, czy 
będzie powiadamiać właściciela terenu, na którym znaleziono śmieci, aby je 
sprzątnął? 

9. Czy odbiór śmieci będzie na zasadzie bez limitu bez względu na ich rodzaj? 
10. Czy będzie przeprowadzane systematyczne i częste sprzątanie wszelkiego 

rodzaju słupów (latarń, znaków drogowych) z naklejanych na nich ogłoszeń i 
reklam? 

11. Jaki ma być los dotychczasowych umów zawartych między: 
a) właścicielami domków jednorodzinnych, a firmami wywożącymi śmieci, 
b) Wspólnotami / Spółdzielniami, a firmami wywożącymi śmieci, 
c) firmami, a firmami wywożącymi śmieci 

12. Jak będzie zorganizowany odbiór odpadów niebezpiecznych? 
13. Czy dla mieszkańców / przedstawicieli wspólnot / spółdzielni będą zorganizo-

wane spotkania informacyjne w sprawie nowych zasad odbioru śmieci zanim 
zostaną podjęte wiążące decyzje? 

 
 To z pewnością nie wszystkie pytania, które nurtują mieszkańców. W miarę 
ich otrzymywania przekażę kolejne. 
 
 
Do wiadomości: 
Burmistrz Dzielnicy Białołęka 
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