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dotyczy :  częstotliwości odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

Szanowni Państwo, 

 

W imieniu mieszkańców osiedla Sadul, dzielnicy Wawer, m.st. Warszawy zwracam się z żądaniem 

utrzymania tygodniowej częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz dwutygodniowej 

częstotliwości odbioru odpadów segregowanych dla zabudowy jednorodzinnej w osiedlu Sadul. 

Zaproponowany nowy harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z częstotliwością 

raz na 2 tygodnie, powoduje, iż w ramach krajobrazów poszczególnych posesji mieszkańców dodatkowo 

uwidoczniają się sterty worków ze śmieciami składowanymi w pobliżu pojemników na śmiecie. Dodatkowe 

worki ze śmieciami, czasem rozwleczone przez zwierzęta, widać już w chwili obecnej na poszczególnych 

posesjach osiedla Sadul. 

Nie jest zatem prawdą, jak twierdzi firma PPHU Lekaro na swojej stronie internetowej w sekcji 

„Warszawa – często zadawane pytania”, iż w każdym przypadku pojemnik o pojemności 120 litrów jest 

wystarczający dla zmieszanych odpadów: 

Co zrobić, jeśli pojemnik o pojemności 120 litrów nie wystarczy do czasu kolejnego wywozu 

śmieci? 

Zgodnie z regulaminem m.st. Warszawy dla zabudowy jednorodzinnej standardowy pojemnik na 

odpady zmieszane ma pojemność 120 litrów. Jest to pojemność wystarczająca przy odbiorze 

odpadów zmieszanych co dwa tygodnie. Dodatkowo biorąc pod uwagę wywóz odpadów 

segregowanych w workach z częstotliwością co cztery tygodnie, taka pojemność jest 

wystarczająca. W razie ewentualnej nadwyżki odpadów każdego rodzaju mieszkańcy mogą 



wystawić je w dodatkowych, własnych workach obok pojemnika w dniu odbioru danego rodzaju 

śmieci. Wszelkie nadwyżki zostaną odebrane. 

 

Firma PPHU Lekaro w powyższym wyjaśnieniu nie przewiduje sytuacji, kiedy w zabudowie 

jednorodzinnej nie jest prowadzona segregacja śmieci, jak i nie przewiduje nawet możliwości zmiany 

pojemnika 120 litrowego na pojemnik 240 litrowy. Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i 

porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy”, do zbierania odpadów zmieszanych dla zabudowy 

jednorodzinnej należy stosować pojemniki o pojemności 120 litrów lub 240 litrów. W przypadku gdy 

pojemnik na śmiecie jest niewystarczający można zatem zamienić pojemnik na śmiecie na taki o większej 

pojemności (240 litrów), co nie zmienia faktu, iż nie jest to dobre i docelowe rozwiązanie. Większe 

pojemniki zajmują jednocześnie więcej miejsca, sama ich wymiana, nawet wybiórcza, wygeneruje 

dodatkowy koszt, a jednocześnie nie zostanie wyeliminowany główny problem związany z dłuższym 

przechowywaniem odpadów komunalnych na posesjach mieszkańców. 

Bez względu bowiem na to, jaki pojemnik zostanie zastosowany do gromadzenia zmieszanych 

odpadów komunalnych, przy częstotliwości odbioru odpadów raz na dwa tygodnie, głównym problemem, 

szczególnie w okresie letnim, będzie fetor unoszący się z pojemników i worków ze śmieciami. Mówiąc 

wprost, oprócz smrodu parujących szamb w osiedlu Sadul dodatkowo pojawi się odór gnijących odpadów 

komunalnych. 

Dodatkowym problemem jest zbyt mała częstotliwość odbioru odpadów segregowanych. Osoby 

segregujące śmiecie są poszkodowani podwójnie - wywóz odpadów segregowanych raz na 4 tygodnie wiąże 

się z obowiązkiem długotrwałego przechowywania kilku dodatkowych worków śmieci w swoim domu, 

garażu lub posesji. Przechowywanie segregowanych odpadów komunalnych również wiąże się  

z wydzielaniem nieprzyjemnych zapachów, bowiem do segregowanych odpadów należą m.in. kartony po 

sokach, kartony po mleku, puszki po piwie itp., tj. odpady, które fizycznie trudno jest umyć. W związku z 

tym, iż nie przewidziano podstawienia dodatkowych pojemników dla odpadów segregowanych ten 

dodatkowy fetor mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej zmuszeniu są tolerować w swoich domach. 

Zaproponowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej 

odpowiada minimalnej częstotliwości odbioru odpadów przewidzianych w „Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy”. Nie ma zatem przeciwwskazań do 

zwiększenia tej częstotliwości, szczególnie w związku z faktem utrzymania dotychczasowego poziomu opłat 

za odbiór śmieci. 

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż w niektórych częściach m. st. Warszawy już w chwili 

obecnej został przewidziany cotygodniowy odbiór odpadów zamieszanych oraz codwutygodniowy odbiór 

odpadów segregowanych dla zabudowy jednorodzinnej. Przykładem może tu być zabudowa jednorodzinna 

Saskiej Kępy na ul. Libijskiej, Marokańskiej, Algierskiej, gdzie zgodnie z harmonogramem PPHU Lekaro 

obowiązuje cotygodniowy odbiór odpadów zmieszanych i co 2 tygodnie suchych. Czym zatem podyktowane 

jest „lepsze traktowanie” niektórych mieszkańców zabudowy jednorodzinnej z innych dzielnic Warszawy? 



Zwracam również uwagę na fakt, iż mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej zostali wprowadzeni w 

błąd w temacie częstotliwości odbioru śmieci. Zarówno przed wprowadzeniem reformy śmieciowej w 

Warszawie, jak i w trakcie obowiązywania systemu pomostowego od 1 lipca 2013r. do 31 stycznia 2014r. 

informowano mieszkańców, iż odpady zmieszane dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej będą 

odbierane raz w tygodniu w pojedynczym pojemniku na gospodarstwo domowe. Z taką zresztą 

częstotliwością obowiązywał odbiór śmieci do 31 stycznia br. Wraz z wejściem w życie, od 1 lutego br., 

docelowego systemu gospodarowania odpadami w Warszawie dla większości mieszkańców zabudowy 

jednorodzinnej zmieniła się częstotliwość odbioru odpadów bez obniżenia opłat z tym związanych i bez 

jakiegokolwiek wyjaśnienia ze strony odpowiedzialnych firm i instytucji. 

Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami jest ewidentnym pogorszeniem jakości 

funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych, co przekłada się na pogorszenie egzystencji 

mieszkańców zabudowy jednorodzinnej.  

W imieniu mieszkańców osiedla Sadul i dzielnicy Wawer zwracam się z kategorycznym żądaniem 

odbioru śmieci zmieszanych w cyklu tygodniowym oraz odbioru śmieci segregowanych w cyklu 

dwutygodniowym dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Sadul 

 

 

 

 

 

 


