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Prezydent m.st. Warszawy 

Centrum Komunikacji Społecznej UM st.Warszawy 

Biuro Gospodarowania Odpadami Komunalnymi m.st.Warszawy 

 

dotyczy:  

konsultacji projektu zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego 

Warszawy.  

 

Szanowni Państwo, 

 

Po raz kolejny Centrum Komunikacji Społecznej uruchamia procedurę tzw. “konsultacji społecznych” 

w sprawie bardzo istotnej dla mieszkańców Stolicy - tym razem dotyczą one zmiany Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku w m.st. Warszawie. Niestety kolejny raz dzieje się to z 

pominięciem możliwości wypowiedzenia się Mieszkańców, w tym wyłączenie z konsultacji 

wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także zarządców i administratorów nieruchomości na co 

dzień realizujących zlecone im zadania w zakresie wyznaczonym regulaminem. 

Zaproponowana formuła konsultacji dopuszczająca tylko NGO jest w naszym odbiorze parodią 

konsultacji społecznych. 

 

My, Mieszkańcy Warszawy - członkowie Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, a także właściciele 

domków jednorodzinnych - domagamy się:  

1. zmiany formuły konsultacji w sprawie nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie m.st. Warszawa, 

2. wnosimy o zaproszenie do zgłaszania uwag wszystkich Mieszkańców, zarządy wspólnot 

mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli domków jednorodzinnych oraz 

administratorów i zarządców nieruchomości, 

3. domagamy się przedłużenia okresu przeprowadzania konsultacji co najmniej do końca 

czerwca br. 

Wymienione wyżej podmioty oraz sami Mieszkańcy są głównymi wykonawcami postanowień 

ustawy śmieciowej  i opartego na niej regulaminu. Stąd niezaproszenie przedstawicieli tych 

podmiotów do dyskusji urąga podstawowej zasadzie konsultacji społecznych, którą jest 

powszechność konsultacji. 

 

Od prawie półtora roku obserwujemy w Warszawie skutki wdrożenia tzw. rewolucji śmieciowej. 

Ustawa wprowadziła dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych wiele obowiązków, nie dając 

jednocześnie prawa funkcjonowania w systemie na zasadach partnerskich, a wręcz naruszając 

podmiotowość Mieszkańców zamieszkujących  budynki spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. 

 

Zmieniając formułę oraz czas trwania konsultacji władze samorządowe miasta, poprzez wsłuchanie 

się w głos szerokiej strony społecznej, będą miały szansę zoptymalizowania, w ramach obowiązującej 

Ustawy, nowelizowanego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Stolicy.  

Bezpośrednie dopuszczenie do głosu Mieszkańców z posesji wielolokalowych oraz z domów 

jednorodzinnych do konsultacji społecznych, a także zaangażowanie ich na zasadzie partnerskiej, 

nie nakazowej, w proces gospodarowania odpadami komunalnymi, pozwoli na rzeczywistą poprawę 
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porządku i czystości naszych osiedli i miasta oraz realizację ambitnych zadań wyznaczonych 

Dyrektywą unijną dotyczącą postępowania z odpadami komunalnymi. 

 

Apelujemy też o przedstawienie zmian w regulaminie w sposób przejrzysty - prezentacja nowego 

projektu regulaminu bez wyszczególnienia zmian, które on wprowadza, jest wbrew zasadom dobrej 

legislacji i umożliwia celowe lub przypadkowe wprowadzanie zmian typu “lub czasopisma”. 

 

Organa samorządowe mogą również naprawić przykre wrażenie, wywołane poprzednimi 

konsultacjami regulaminu. Przypomnijmy, że zostały przeprowadzone w sposób urągający 

podstawowym zasadom konsultacji społecznych - trwały zaledwie tydzień i to w okresie świątecznym. 

Bezlitosny komentarz dziennikarski ukazał się np. w “Gazecie Wyborczej” z 29 grudnia 2012 r. 

(http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,13117807,Miejski_sposob_na_konsultacje_w_sprawie_

smieci__Jaki_.html). 

 

Nie traćmy kolejnej okazji, żeby na poważnie zająć się odpadami - w szerokiej formule, razem z 

Mieszkańcami; i na spokojnie - bez zbędnego pośpiechu. 

 

 

Sygnatariusze Protestu 
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