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W odpowiedzi na pismo z 12 lutego 2014 L W sprawie zmiany przez firme Lekaro cze
stotliwosci odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej na terenie Osiedla
Sadul, informuje co nastepuje:

1. zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu utrZ)mania czystosci i porzadku na terenie miasta

stolecznego Warszawy, stanowiacego zalacznik do uchwaly Nr XLIXI1366/2013 Rady m.st.
Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 L, dalej zwanego "Regulaminem", na terenie nieruchomo
sci zabudowanych budynkami jednorodzinnymi nalezy stosowac do zbierania odpadów zmie

szanych pojemniki o pojemnosci 120 lub 240 lirrów,

2. zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu, pojen:mosc pojemnika lub pojemników do zbierania
odpadów zmieszanych z danej nieruchomosci powinna pozwalac na zbieranie calego strumie
nia tych odpadów, przy uwzglednieniu miniII12.illej czestotliwosci odbioru odpadów zmiesza
nych,

3. zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 1 lit. a) i b) Rcgulaminu, minimalna czestotliwosc odbioru

odpadów segregowanych suchych oraz szkla epakowaniowego zostala okreslona na: raz \\
mIeSIacu,

4. zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 1 lit. c) Reg1L2--:1inu, minimalna czestotliwosc odbioru odpa
dów zmieszanych z terenu nieruchomosci zab:....:o\\-anych budynkami jednorodzinnymi zosta
la okreslona na: raz na dwa tygodnie.

Jednoczesnie, firma Lekaro, jako jede:-: = wykonawców wylonionych w przetargu na

odbiór i zagospodarowanie odpadów komun~: .:h z terenu m.st. Warszawy (numer sprawy:



ZP/GP/27l/IV-75/13), zobowiazana jest do realizacji uslugi z poszanowaniem zapisów opisu
przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) oraz Umowy, a w szczególnosci:

1. zgodnie z pkt. 5.1.2. [2] OPZ, poszczególne nieruchomosci powinny byc wyposazone w
odpowiednia liczbe pojemników odpowiedniego rodzaju i pojemnosci, uwzgledniajaca roz
poznane w trakcie inwentaryzacji wymagania nieruchomosci, dotyczace m.in. ilosci i rodzaju
zbieranych odpadów komunalnych oraz czestotliwosci ich odbioru,

2. zgodnie z pkt. 5.1.2. [3] OPZ, nieruchomosci zabudowane budynkami jednorodzinnymi
nalezy wyposazyc w co najmniej jeden pojemnik 120 lub 240 litrów; dostarczenie pojemni
ków o pojemnosci 240 litrów mozliwe jest jedynie w sytuacji, gdy taka pojemnosc wynika z
przeprowadzonej inwentaryzacji,

3. zgodnie z pkt. 6.1. [1]-[3] OPZ, wykonawca zobowiazany jest odbierac zmieszane od
pady komunalne z nieruchomosci zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 1 raz na 2 ty
godnie, jednakze, wykonawca powinien miec na wzgledzie, ze w uzasadnionych przypadkach
niezbedne jest odbieranie odpadów z czestotliwoscia wieksza od czestotliwosci minimalnej,
jak równiez, wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosc za organizacje odbioru odpadów
komunalnych z czestotliwoscia uwzgledniajaca warunki i ograniczenia zwiazane ze zbiera
niem odpadów komunalnych na terenie nieruchomosci w taki sposób, aby nie dochodzilo do
przepelniania pojemników lub zalegania odpadów,

4. zgodnie z pkt. 6.7. [1]-[3] OPZ, wykonawca realizujac usluge odbioru odpadów zobo
wiazany jest do dostosowywania pojemnosci i liczby pojemników w które wyposazyl po
szczególne nieruchomosci, do ilosci odpadów powstajacych na danej nieruchomosci;
w przypadku, gdy rzeczywiste potrzeby nieruchomosci w zakresie wyposazenia w pojemniki
w trakcie swiadczenia uslugi okaza sie wyzsze lub nizsze od wartosci uzyskanych w trakcie
przeprowadzania inwentaryzacji, wykonawca dostosuje liczbe i pojemnosc pojemników.

Zgodnie z powyzszym, firma Lekaro nie ma obowiazku zwiekszenia czestotliwosci od
bioru odpadów, jezeli dostarczone przez nia pojemniki sa wystarczajace. Jezeli jednak docho
dzi do przepelnienia pojemników, firma Lekaro powinna wyposazyc nieruchomosc w wiek
sza liczbe pojemników lub w pojemniki o wiekszej pojemnosci, a dopiero jezeli nie jest to
mozliwe - zwiekszyc czestotliwosc odbiorów. Kazdy przypaqek odmowy zastosowania sie
do przytoczonych zasad prosimy zglaszac na numer warszawskiej infolinii 19 115 lub na por
talu www.warszawa19115.pl.

Jednoczesnie informuje, ze wysokosc oplaty za gospodarowanie odpadami komunalny
mi dla nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym zostala okre
slona w § 4 uchwaly nr LI/149712013 Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 7 marca
2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunal
nymi, ustalenia stawki takiej oplaty oraz ustalenia stawki oplaty za pojemnik o okreslonej
pojemnosci, a minimalne czestotliwosci odbioru odpadów komunalnych z terenu nierucho
mosci zostaly okreslone w § 3 ust. 2 uchwaly nr XLIX/136512013 Rady Miasta Stolecznego
Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie okreslenia szczególowego sposobu i zakresu
swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomo
sci w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez wla
sciciela nieruchomosci oplate za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i nie ulegly one
zmianie od 1 lipca 2013 r. A zatem twierdzenie, ze zasady odbioru odpadów komunalnych w
tym zakresie pogorszyly sie z dniem 1 lutego br. jest niezasadne.

do wiadomosci:
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