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Dotyczy: Interpelacji nr 180 złożonej 2 grudnia 2019 r. w sprawie pojemników na odzież używaną 

(I) 

Pani 
Katarzyna Górska - Manczenko 
Radna Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 

Szanowna Pani Radna, 

w odpowiedzi na interpelację Nr 180 z 1 grudnia 2019 r. w sprawie pojemników na odzież używaną 
przesyłam pismo z 10 grudnia 2019 r. Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (pismo znak: UD-X-WOR.0003.821.2019.TOP 2MKW.UD-X 

WOZ-Z4 L.dz. ZE-EP/9241/19). 

Osoba do kontaktu: Dominik Karabin telefon: 22-443-86-05, h.ziemkiewicz@targowek.waw.pl 

Z poważaniem 

Załączniki: 

Pismo Dyrektora ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 10 grudnia 2 

Do wiadomości: 

1. Wydział Obsługi Rady Dzielnicy, 

2. Aa. 



Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 
w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 
03-535 Warszawa ul. Gościeradowska 5 

Warszawa, 10 
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W sprawie: interpelacji nr 180 ani Katarzyny Górskiej-Manczenko Radnej Dzielnicy Targówek 

Szanowny Pan 

Sławomir Antonik 

\ W związku z ww. interpelacją dot. pojemników na odzież używaną, Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przekazuje nw. informacje. 

Roczny przychód z jednego pojemnika na odzież używaną w zasobie ZGN Targówek wynosi 87,96 zł 
netto. 
Zgodne z Zarządzeniem Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dn. 5 maja 2017 r. 
w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m. st. Warszawy i 
neruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent 

Miasta Stołecznego Warszawy z późn. zm., przy wskazaniu celu dzierżawy jako odpady surowcowe, 
śmieci, kontenery, altany śmieciowe minimalna stawka za m2 wynosi 0,10 zł netto. 

ZGN Targówek przeprowadził negocjacje stawki czynszu dzierżawnego. W wyniku negocjacji 
w dn. 14.07.2017 r. przyjęto stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 5,00 zł netto za 1m2 

powierzchni gruntu. 

Zmiana stawki na 5,09 zł/m2 nastąpiła od dn. 1.01.2019 r. na podstawie Komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2018 roku, w sprawie wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 roku. Wskaźnik ten 
wzrósł 101,7 (wzrost cen o 1,7%). 
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Wygląd pojemników PCK do zbiórki odzieży używanej umieszczanych w przestrzeni publicznej 

m. st. Warszawy został pozytywnie zaopiniowany przez Biuro Architektury i Planowania 

Przestrzennego /pismo z dn. 12 maja 2017 roku/. 

Ponadto ZGN Targówek informuje, że nie posiada informacji o wielkości dochodów ze zbiórki 

przeznaczanych na działalność statutową Polskiego Czerwonego Krzyża Mazowieckiego Oddziału 

Okręgowego w Warszawie. 

Jednocześnie ZGN Targówek informuje, że w przypadku oczyszczania lokali tzw. zbieraczy, odbiór 

zapełnionego tekstyliami kontenera KP-7 to koszt 1500 zł brutto. 

Do wiadomości: 

- Pani Małgorzata Kwiatkowska 

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek 

Sprawę prowadzi: Ewa Prusińska eprusinska@zgntargowek.pl 22 576 23 22 
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