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W zwiC\.zku ze zmianC\. przepis6w dotyczC\.cych gospodarowania odpadami,

wprowadzonych ustawC\.z dnia 28 listopada 2014 r. 0 zmianie ustawy 0 utrzymaniu czystosci
i porzC\.dku w gminach oraz niekt6rych innych ustaw (Oz. U. z 2015 r., poz. 87),
kt6ra wprowadza m.in. zakaz zbierania odpad6w zielonych poza miejscem ich wytwarzania,
uprzejmie informuj~, ze ulegty zmianie zasady odbioru tych odpad6w w ramach ustug
swiadczonych przez SITA POLSKA Sp. z 0.0.

Wobec powyzszego w zatC\.czeniu przekazuj~ pismo Oyrektora ds. Eksploatacji
Sp6tki, Pana Macieja Maciejewskiego, w sprawie szczeg6towych zasad odbioru odpad6w
zielonych w ramach akcyjnej zbi6rki odpad6w, kt6re uwzgl~dniajC\. wielokrotnie postulowany
przez ZarzC\.d Ozielnicy Ursyn6w m.st. Warszawy spos6b odbioru odpad6w zielonych
bezposrednio z terenu prywatnych nieruchomosci.
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Zgodnie z Umow"l na odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych z dzielnic Wilan6w
i Ursyn6w m. st. Warszawy z dnia 19 Iistopada 2013 roku ("Umowa"), t~cz"lcej SITA Polska
Sp. z 0.0. ("Wykonawca") oraz Miasto Stoteczne Warszawa (.Miasto"),

od maja SITA Polska Sp. z 0.0. rozpoczyna akcyjnCl zbiork~ odpadow zielonych.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi pomi~dzy stronami Umowy dotychczasowe zasady
wykonywanej przez SITA Polska Sp. z 0.0. zbi6rki odpad6w zielonych ulegaj"l zmianie.

Wychodz"lc naprzeciw oczekiwaniom m.st. Warszawa, zbi6rk~ odpad6w zielonych z
zabudowy jednorodzinnej b~dziemy realizowali w systemie sprzed posesji wedtug zasad
okreslonych ponizej.

Przedstawiamy najwazniejsze informacje dotycz"lce sposobu przeprowadzania akcyjnej
zbi6rki odpad6w zielonych w 2015 r.

Bardzo prosimy, aby Urz"ld Dzielnicy przekazywat ponizsze informacje zainteresowanym
mieszkancom. Jesli to mozliwe, prosimy r6wniez 0 zamieszczenie ich na stronie internetowej
dzielnicy i innych nosnikach stuz"lcych do komunikacji z mieszkancami.

Szczeg6towe zasady odbioru odpad6w zielonych w ramach akcyjnej zbi6rki odpad6w
zielonych w zaleznosci od rodzaju zabudowy:

Wyznaczone przez Miasto minimalne cz~stotliw05ci odbioru odpad6w zielonych to 1 raz
w miesi~cu (od maja do listopada).
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Zabudowa jednorodzinna: i
1. Odpady zielone z zabudowy jednor~dzinnej Sq odbierane raz w miesictcu wedfug

harmonogramu odbioru dla tegp rodzaju odpad6w dost~pnego na stronie
www.sitapolska.pl/informacje dla miisZkanc6W.

2. Odpady zielone Sq odbierane sprze posesji lub sprzed altany.

UWAGA: Ekipy zbierajctce odpady nie wchodzct do allan.

3. Mieszkaricy gromadzq odpady zielone w p61przezroczystych workach
o mak!.ymalniej pojemosci do 120 Iitr6w.

UWAGA: worki zapewniajq mieSZkafCY'

4. Worki muszq umozliwiac identyfi1kacjQ rodzaju odpadu bez koniecznosci ich
otwierania.

UWAGA: odpady zielone takie jak tr~wa. Iiscie, drobne ga.~zie b~dq odbierane tylko
w p61przezroczystych workach, 0 raksymalnej pojemnosci do 120 Iitr6w (worki
zapewniq mieszkaricy).

Zabudowa wielorodzinna:

1. Odpady ziefone w zabudowie wielorodzinnej Sq gromadzone w oznakowanych
kontenerach/pojemnlkach. I .
Na terenie sp6ldzielni i wsp61notmieszkaniowych odbi6r odpad6w ziefonych b~dzie
prowadzony w uzgodnieniu z admi1istraCjq lub zarzctdcq osiedla.

UWAGA: Kontenery/pojemniki oznakowane naklejkq "ODPADY ZIELONE" b~dq
podstawiane po wczesniejszym uzgo~nieniu z wJascicielem/zarzqdcq nieruchomosci.
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