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znak: Strumykowa 6/smieci/01/2014 
 
dotyczy:  umożliwienia odbioru z nieruchomości odpadów zielonych. 
 
 Szanowna Pani Dyrektor ! 

 
 W związku z sygnałami od administratorów Wspólnoty Strumykowa 6,6A-G w 
Warszawie dotyczącymi braku możliwości zamówienia pojemników na odbiór odpa-
dów zielonych z terenu ww. nieruchomości, proszę o udzielenie rzetelnej informacji w 
tej sprawie. 
 
07 maja br administrator Wspólnoty Mieszkaniowej Strumykowa 6,6A-G poinformo-
wał mnie, że 2 dni wcześniej (05 maja) zamówił w firmie LEKARO (obsługuje tę nie-
ruchomość w systemie pomostowym) kontener na odpady zielone poprzez wysłanie 
e-maila na adres kontaktowy w firmie LEKARO: lekaro@lekaro.pl (załącznik nr 1) 
odpowiedniego zgłoszenia. W ciągu ostatnich dni (od 05 maja upłynęło ich do dziś 
10), mimo telefonicznych monitów, nie otrzymał jednak żadnej wiążącej informacji o 
terminie podstawienia odpowiednich pojemników. Otrzymał za to lakoniczny komuni-
kat, w którym pracownicy firmy LEKARO wyjaśniali, że odbiór odpadów zielonych / 
podstawianie pojemników na odpady zielone przez firmę LEKARO został z powodu 
wewnętrznych zarządzeń miasta czasowo zawieszony i będzie możliwy po 13 maja. 
Jednak do dziś takich pojemników do Wspólnoty przy ul. Strumykowej 6,6A-G firma 
LEKARO nie podstawiła. 
 
Powyższe spowodowało, że właściciele mieszkań z terenu Wspólnoty posiadający 
ogródki, nie mogą po skoszeniu trawy jej zutylizować w przewidziany do tego sposób 
(wrzucenie do właściwego pojemnika). 
 
 Bardzo proszę o wyjaśnienie tej sytuacji, w szczególności podanie informacji o 
jakie wewnętrzne zarządzenie  miasta może chodzić, a które ogranicza firmie LEKA-



RO podstawienie pojemników na odpady zielone. Proszę także o napomnienie firmy 
LEKARO w zakresie odpowiadania mieszkańców na ich monity – niestety mieszkań-
cy, czy administratorzy Wspólnot nie mają żadnych narzędzi, którymi mogą skutecz-
nie wpłynąć na postawę firmy LEKARO (sankcje finansowe może nałożyć jedynie 
miasto Warszawa). 
 
 Na zakończenie, informuję że ten sam administrator Wspólnoty Strumykowa 
6,6A-G poprosił 06 maja br firmę LEKARO o dostawienie pojemników na odpady 
zmieszane i segregowane na teren nieruchomości, którą administruje (załącznik nr 
2). Do dziś także nie otrzymał odpowiedzi, ani dodatkowe pojemniki nie zostały do-
stawione. Tymczasem ilość śmieci w dotychczasowych pojemnikach jest tak duża, 
że śmieci pozostawiane są przez mieszkańców także poza pojemnikami, co przyczy-
nia się do wzrostu prawdopodobieństwa zachorowań wśród mieszkańców osiedla. 
Proszę także o wyjaśnienie tej sytuacji. 
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