
BURMISTRZ DZIELNICY WAWER

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. Zeganska 1, pak. 501,04-713 Warszawa
tel. 22 443 6800, faks 22 443 69 22

jkaczorawska@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014r.

UD-XIII-WBK-GK.3137.570.2014.PDO

Szanowny Pan
Rafal Czerwonka
Przewodniczacy Zarzadu Osiedla
"SADUL"
ul. Lucerny 110
04-687 Warszawa

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12 lutego 2014r. uprzejmie informuje, ze
w aniu 24 lUtego ZOfZl7 firma U:.KAkO zostala poinformowana opotrzehre-ifniany
na osiedlu "SADU L" czestotliwosci odbioru odpadów komunalnych tak by
dostosowac je do potrzeb i oczekiwan mieszkanców.

"Regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie m.st. Warszawy"
stanowi, iz pojemniki nalezy oprózniac z taka czestotliwoscia, aby nie doszlo do ich
przepelnienia. Pojemnosc pojemnika do zbierania odpadów zmieszanych oraz
pojemnosc worków do zbierania odpadów segregowanych suchych, szkla
opakowaniowego oraz odpadów zielonych z nieruchomosci z zabudowa
jednorodzinna, powinna pozwalac na zbieranie wszystkich odpadów, przy
uwzglednieniu minimalnej czestotliwosci odbioru odpadów, okreslonej w
Regulaminie, tj. odpadów zmieszanych - raz na dwa tygodnie, odpadów
segregowanych - raz w miesiacu. Firma LEKARO zobowiazana jest odbierac odpady
komunalne ze wszystkich punktów odbioru odpadów, nie rzadziej niz wynika to
z czestotliwosci wskazanej w Regulaminie.

Operator zobowiazany jest równiez do dostosowywania pojemnosci i liczby
pojemników do ilosci odpadów powstajacych na danej nieruchomosci. W przypadku,
gdy dostarczone Panstwu pojemniki 2401 nadal okaza sie zbyt male, firma LEKARO
ma obowiazek dostosowac liczbe i pojemnosc pojemników do rzeczywistych potrzeb.
Zatem w pierwszej kolejnosci zostanie zamieniony pojemnik na odpady zmieszane
na wiekszy, a jezeli okaze sie to niewystarczajace, zwiekszona zostanie
czestotliwosc odbierania odpadów.

Podkreslam jednoczesnie, ze zwiekszenie czestotliwosci odbierania odpadów
czy podstawienie nowych pojemników nie wylacza koniecznosci odebrania przez
firme LEKARO odpadów w kazdej sytuacji, gdy doszlo do przepelnienia pojemników.

Zapewniam tez, ze ze strony Urzedu Dzielnicy Wawer dokladamy wszelkich
staran, aby nowy system dzialal sprawnie.

Prosze o informacje czy interwencja z naszej strony odniosla skutek.
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