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387 V.j~. Uchwala Nr 6/2014

Rady Osiedla Sadul
w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

z dnia 3 marca 2014 r

w sprawie' zwiekszenia czestotliwosci odbioru odpadów zmieszanych w osiedlu Sadul z
nieruchomosci, na których zamieszkuje 2,5 tys. mieszkanców, zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi - z obecnego harmonogramu, uwzgledniajacego odbiór co dwa
tygodnie, na harmonogram uwzgledniajacy odbiór minimum co tvdzjen, oraz odbioru odpadów
suchych segregowanych i szklanych z czestotiiwo,c;ci okreslonej na 'I raz vv miesiacu na odbiór co g,

tvaodnie.

Na podstawie Statutu Osiedla Sadul w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, stanowiacego zalacznik
do Uchwaly Nr 110/XXII/2012 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 24 lipca 2012, Rada
Osiedla Sadul w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy uchwala, co nastepuje:

§ 1

Rada Osiedla Sadul, w ramach obowiazujacej Uchwaly Nr LVIII/1623/2013 Rady m.st. Warszawy z
dnia 12 czerwca 2013 r. w zwiazku z Uchwala nr XLlX/1366/2013/ Rady m.st. Warszawy z 17.01.2013
i Uchwala Nr LVI/1586/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2013 r, wnioskuje o zmiane
czestotliwosci odbioru odpadów zmieszanych z nieruchomosci, na I<tórych zamieszkuje 2,5 tys.
mieszkanców, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzillnymi, w osiedlu Sadul -- z
obecnego harmonogramu, uwzgledniajacego odbiór minimum co dwa tygodnie, na harmonogram
uwzgledniajacy odbiór minimum co tydzien, oraz o zmiane czestotliwosci odbioru odpadów suchych
segregowanych oraz szkla z czestotliwosci okreslonej w harmonogramie na 1 raz: w miesiacu na
odbiór co 2 tygodnie .. '

Rada zwraca sie z niniejsza uchwala w zwiazku z interwencjami mieszkanców osiedla Sadu!, a takze
innych osiedli w dzielnicy Wawer (w zwiazku ze spotkaniem polaczonych komisji dzielnicowych 
Komisji Spolecznej i Komisji Ladu Przestrzennego w Radzie Dzielnicy VVawer m.st. Warszawy oraz
przedstawicieli Biura Gospodarki Odpadami m.st. Warszawy, filmy Lekaro i mieszkarlców dzielnicy
Wawer w dniu 2402.2014 w Urzedzie Dzielnicy Wawer) w sprawie zwiekszenia czestotliwosci odbioru
odpadów do minimum raz w tygodniu. Interwencje mieszkanców i wynikajaca z niell niniejsza uch'lvala
Rady Osiedla Sadul zwiazane sa z uzasadnionymi obawami mieszkancÓw przed zbyt dlugim czasem
zalegania odpadów na ulicach osiedla w ramach obecnego harmonogramu odbioru odpadów, tj. co
dwa tygodnie i 1 raz w miesiacu. Mieszkancy wskazuja w zwiazku z tym na swoisty charakter dzielnicy
Wawer, w którym osiedla granicza z obszarami lesnymi, co \!II przypadku zbyt dlu~Jo zalegajacych
odpadów grozi ich rozrzuceniem na ulicach osiedlowych przez zwiel'Zeta, DociatkCivl"yrn powodem
potrzeby zmiany czestotliwosci odbioru odpadów sa takze zwiekszane ilosci odpadÓw, zgiasZi,lri8
przez mieszkanców, którzy maja tygodniowo wiecej odpadÓw niz przecietnie zalozono \iViaze sie to l.
uzasadniona obawa, ze zaleganie odpadów przez dwa tygodnie i miesiac bedzie mialo niekorzystny
wplyw, jesli chodzi o stan sanitarny w danym rejonie (np. odór), zwlaszcza w okresie wiosenno-letnim

§2

Uchwale przekazuje sie Zarzadowi/Przewodniczacemu Rady Dzielnicy Wawel' m.st. Warszawy.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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