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PROJEKT
STANOWISKO NR...............
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY
z dnia.....lutego 2020 roku
w sprawie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawa
Rada Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy wnosi do Prezydenta m. st. Warszawy oraz Rady
m. st. Warszawy o podjęcie działań zmierzających do:
1) zmiany metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości zamieszkanych;
2) obniżenia wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) wprowadzenia wyższej ulgi motywującej mieszkańców do kompostowania odpadów
biodegradowalnych;
4) zwiększenia częstotliwości odbiorów odpadów komunalnych w zabudowie
jednorodzinnej:
a) segregowanych - co dwa tygodnie;
b) zmieszanych do 1 razu w tygodniu w okresie letnim,
5) stworzenia mechanizmu pomocy osobom najuboższym w ponoszeniu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6) prowadzenia skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zasad selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych i wynikających z tego korzyści.
7) Uruchomienia co najmniej po jednym punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK-u) w każdej dzielnicy.
8) Ustalenia przejrzystych zasad weryfikacji segregacji odpadów.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Józef Melak

UZASADNIENIE
DO STANOWISKA NR...............
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY
z dnia.....lutego 2020 roku
w sprawie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w m. st. Warszawa
Aktualnie obowiązujące i wprowadzone od 1 marca 2020 roku zasady gospodarowania
odpadami komunalnymi budzą wśród mieszkańców cały szereg wątpliwości i kontrowersji.
Mając powyższe na uwadze, Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy występuje
do Prezydenta m. st. Warszawy oraz Rady m.st. Warszawy z wnioskami.
Ad 1) Przyjęta metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości zamieszkanych wzbudza niepokój mieszkańców, którzy uważają ją za
krzywdzącą. Opłata winna być uzależniona od liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość lub zużycia wody. Do tego celu powinien zostać wprowadzony szczelny system
kontroli liczby osób zamieszkujących. Oczywistym jest, że to ludzie, a nie dom,
czy mieszkanie, wytwarzają odpady komunalne.
Różnice między stawkami miesięcznymi obowiązującymi do końca lutego 2020 r. (kolumna
A w poniższej tabeli) a obowiązującymi od 1 marca 2020 r. (kolumna B) i krotność wzrostu
w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym (kolumna C) wskazano poniżej.
miesięczna stawka opłaty w budynku wielorodzinnym

od gospodarstwa domowego jednoosobowego
od gospodarstwa domowego dwuosobowego
od gospodarstwa domowego trzyosobowego
od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub
większego
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miesięczna stawka opłaty w budynku jednorodzinnym
od gospodarstwa domowego jednoosobowego
od gospodarstwa domowego dwuosobowego
od gospodarstwa domowego trzyosobowego
lub większego
miesięczna stawka opłaty w budynku jednorodzinnym,
w którym wyodrębniono dwa lokale mieszkalne
od gospodarstwa domowego jednoosobowego
od gospodarstwa domowego dwuosobowego
od gospodarstwa domowego trzyosobowego lub
większego

Ad 2) Przyjęte stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są znacznie
zawyżone. Szczególnie drastyczny wzrost opłat dotyczy gospodarstw jedno- i dwuosobowych.

Ad 3) Przyjęta kwota zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku
przydomowym w wysokości 4 zł nie stanowi skutecznej zachęty. Zwolnienie powinno być na
poziomie co najmniej kilkunastu procent opłaty miesięcznej.
Ad 4a) Obecna częstotliwość odbioru odpadów segregowanych jest niewystarczająca, gdyż
przechowywanie tak dużej ilości odpadów, często kilku worków, gromadzonych aż przez
miesiąc jest kłopotliwe dla mieszkańców. Ustawodawca nałożył bezwzględny obowiązek
segregacji, a co za tym idzie, zwiększa to ilość przechowywanych odpadów segregowanych.
Ad 4b) Mieszkańcy budynków jednorodzinnych postulują zwiększenie częstotliwości odbioru
odpadów zmieszanych do jednego razu na tydzień w okresie podwyższonych temperatur
z uwagi na warunki higieniczne. Przetrzymywane, rozkładające się odpady (mięsne, kości,
pieluchy jednorazowe) stanowią pożywkę dla insektów i gryzoni.
Ad 5) Wnosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na stworzenie programu pomocowego
obejmującego osoby najuboższe z uwagi na duże zaniepokojenie wśród tej grupy
mieszkańców wywołane drastyczną podwyżką opłat.
Ad 6) Postulujemy rozważenie możliwości intensywnego promowania ekologicznego stylu
życia w Warszawie. W tym celu wskazanym jest m. in. zapewnienie mieszkańcom ciągłej
dostępności do ekotoreb i innych produktów sprzyjających zapobieganiu powstawania
odpadów oraz wypracowanie zachęt dla przedsiębiorców ograniczających ilość odpadów
wprowadzanych na rynek np. obniżek czynszów w lokalach miejskich.
Ad 7) Liczba 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-ów) na całą
Warszawę jest zdecydowanie za mała, natomiast mobilne punkty selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (MPSZOK-i) są dostępne tylko kilka godzin tygodniowo i jest w nich
odbierany ograniczony asortyment.
Ad 8) Potrzebne jest jednoznaczne określenie zasad weryfikacji segregacji odpadów
komunalnych oraz sposobu unikania zanieczyszczania odpadów segregowanych
podrzucanymi odpadami zmieszanymi.

UCHWAŁA NR 2/12/KGPIZR/2020
KOMISJI GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY
z dnia 11 lutego 2020 roku
w sprawie przedłożenia projektu stanowiska Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
w sprawie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawa
1.

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy przedkłada Radzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy projekt stanowiska
w sprawie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawa stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwałę Komisji wraz z załącznikiem przekazuje się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy w celu skierowania pod obrady sesji Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy.
Przewodniczący Komisji
Michał Zygi

