
 

 
 

 

Wrocław, dnia 19.10.2020 r. 

Wiceprezydent Miasta Wrocławia  
Pan Adam Zawada 
ul. W. Bogusławskiego 8, 10  
Wrocław 
 

 
 
 
Szanowny Panie Prezydencie, 
 
w związku z bezskutecznością podejmowanych przez nas działań- samorządowa jednostka 
pomocnicza Osiedle Ołtaszyn prosi o pomoc i wsparcie w rozwiązaniu problemu odpadów 
wielkogabarytowych. Od  wejścia w życie systemu  segregacji Rada Osiedla  jest zasypywana skargami 
na jego funkcjonowanie. Dotyczą one  przede wszystkim przepełniania pojemników, zanieczyszczenia 
przestrzeni wokół kontenerów, zbyt długiego czasu reakcji na zaśmiecenie terenu, częstotliwości 
odbioru odpadów, uciążliwości  związanych z lokalizacją, degradacji terenów zielonych, zagrożenia 
sanitarnego itp. 
 
Mieszkańcy systematycznie występują z wnioskami o likwidację miejsc odbioru, które kierują 
zarówno do nas, jak i do Ekosystemu. Problemem jest stanowisko ww jednostki miejskiej, która 
odpowiedzialnością za wyznaczanie miejsc wywozu dla mieszkańców z domów jednorodzinnych-  
obciąża  Osiedle. Ekosystem nie uwzględnia przy tym ani trudności w ustalaniu lokalizacji związanych 
z własnością gruntów, ani swojej roli w zakresie weryfikacji wniosków Rady w aspekcie spraw 
terenowo- prawnych i dostępności odbioru. Traktuje przy tym  Osiedle jak zarządcę terenu. 
 
W ocenie Rady Osiedla  cały system wywozu tzw. gabarytów jest wadliwy, o czym od dwóch kadencji 
pisaliśmy i mówiliśmy wielokrotnie /ostatni raz na spotkaniu w Ekosystemie październiku 2019 r./  
Wywołuje to napięcia społeczne, spory sąsiedzkie i pretensje pod adresem Rady Osiedla, która 
działając w interesie całej społeczności nie może reagować pozytywnie na każdą skargę.   
Rozwiązaniem byłby odbiór gabarytów spod domów, tak jak w innych miastach, czy gminach. 
Parokrotnie wnosiliśmy  o objęcie naszego osiedla programem pilotażowym w tym zakresie – niestety 
bezskutecznie. W  tej sprawie, po stronie Ekosystemu brak zrozumienia celowości zastosowania 
takiego rozwiązania.  

 
Jeżeli jednak Miasto wyklucza metodę, o której mowa jw., to należałoby przede wszystkim 
organizacyjnie przygotować osiedle do sprawnego  przeprowadzania akcji oczyszczania z odpadów, 
tj.: 
 - wyznaczone miejsca odbioru gabarytów z osiedli domków jednorodzinnych  utwardzić i 
oznakować, 
 - rozważyć możliwość ograniczenia dostępności miejsca w wyznaczonego na podstawienie 
kontenera, przez ustawienie otwieranych szykan, w przeciwnym wypadku będzie ono służyło jako 
parking dla mieszkańców, a co za tym idzie w wyznaczonym miejscu niejednokrotnie nie ma 
możliwości postawienia kontenera z uwagi na zaparkowane pojazdy, 



 

 
 

 

 - rozważyć możliwość zainstalowania monitoringu, co ograniczyłoby wyrzucanie do 
 kontenerów sprzętu elektrycznego, opon czy odpadów gospodarczych, 
 - skrócić czas uprzątnięcia terenu po wywozie kontenera, najlepiej by odbywał się  w  tym 
samym dniu, 
 - szeroko rozpropagować informację o terminach odbioru gabarytów, różnych dla 
 poszczególnych ulic na osiedlu. Informacje na stronie internetowej nie docierają do grupy 
osób starszych. 
 
Wdrożeniem  tych postulatów winien zająć się wspólnie z zarządcami gruntów Ekosystem. Rada 

Osiedli chętnie będzie współpracowała w tym zakresie. 

Tylko poważne przeanalizowanie problemu przez jednostki miejskie i wprowadzenie zmian w 

systemie wywozu  gabarytów, pozwoli na wyeliminowanie  ciągłych sporów kompetencyjnych oraz 

skarg mieszańców kierowanych zarówno do jednostek miejskich, jak i do Rady Osiedla.  

Liczymy na zaangażowanie się Pana Prezydenta i pomoc w przedłożonej sprawie.   

 
    Z wyrazami szacunku, 

Przewodnicząca Rady Osiedla Ołtaszyn   Przewodnicząca Zarządu Osiedla Ołtaszyn 

Krystyna Sawińska     Edyta Skuła    

 

 


