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Interpelacja

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie gminnym 
składamy interpelację do Burmistrza Karczewa w sprawie zwiększenia liczby pojemników na 
odpady segregowane (plastik oraz papier) na Osiedlu Ługi.

Stan faktyczny

Od 1 stycznia 2021 r. na Osiedlu Ługi wymienione zostały pojemniki na odpady segregowane. 
Mieszkańcy Ługów wielokrotnie zwracali nam uwagę na fakt, iż dotychczasowe pojemniki typu 
„dzwon" zniechęcały do segregacji z uwagi na mały otwór, przez co wrzucanie do nich 
odpadów było czasochłonne. Obecne pojemniki posiadają duży otwór, co umożliwia 
wyrzucanie wcześniej posegregowanych odpadów w całości, bez konieczności robienia tego 
pojedynczo, pod altaną śmietnikową.

Wprowadzone zmiany, zgodnie z naszymi przewidywaniami, o których sygnalizowaliśmy 
Urzędowi Miejskiemu w Karczewie jeszcze przed rozpoczęciem procedury przetargowej, 
najprawdopodobniej przyczyniły się do zwiększenia poziomu segregacji (informację tę będzie 
można zweryfikować zestawiając dane dotyczące odbioru śmieci w tym roku z danymi z lat 
ubiegłych). Gołym okiem widać jednak, że wiele pojemników na odpady zmieszane stoi niemal 
pustych (wcześniej wszystkie były zapełniane do momentu odbioru). Z uwagi na ten fakt, jak 
również ze względu na mniejszy litraż obecnych pojemników, od początku roku występuje 
bardzo duży problem przepełnienia pojemników na plastik oraz papier. Już po jednym dniu są 
one pełne, a kolejnego dnia odpady zostawiane są obok altany lub w pojemnikach, które 
przeznaczone są na śmieci zmieszane.

W związku z powyższym, zgodnie z prośbami wysyłanymi w poprzednich tygodniach drogą 
mailową, wnioskujemy o dostawienie dodatkowych pojemników na odpady segregowane 
(papier, plastik) przy każdej altanie śmietnikowej. Jednak, aby nie zwiększać kosztów umowy 
z firmą odbierającą odpady, sugerujemy rezygnację z części pojemników na odpady 
zmieszane, które stoją prawie puste. W ich miejsce dostawić można nowe pojemniki na 
odpady segregowane.



Przy tej okazji prosimy również o zaopatrzenie pojemników na odpady biodegradowalne w 
napisy oznaczające kontenery po każdej ze stron. Wielu Mieszkańców sygnalizowało, iż ich 
oznaczenie jest dalece niewystarczające (np. naklejka umieszczona tylko na jednej stronie 
pojemnika, zwrócona w kierunku ściany altany), co wiązało się z brakiem możliwości 
dokonania właściwej segregacji.

Odpowiedź na interpelację prosimy przesłać na adresy mailowe: mateuszstanaszek@o2.pl 
oraz kontakt(5)piotrkwiatkowski.org
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