
BURMISTRZ DZIELNICY TARGÓWEK 
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
ul. Ludwika Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa 
tel. 22 443 87 27, 22 443 85 21 
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Warszawa, 16 grudnia 2019 r. 

Znak sprawy: UD-X-WOR.0003.821.2019.TOP 

Pismo w sprawie: .OKA.X 

Pani 
Katarzyna Górska - Manczenko 
Radna Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 
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Dotyczy: Interpelacji nr 180 złożonej 2 grudnia 2019 r. w sprawie pojemników na odzież używaną 

Szanowna Pani Radna, 

w odpowiedzi na interpelację Nr 180 z 1 grudnia 2019 r. w sprawie pojemników na odzież używaną 
przesyłam pismo z 16 grudnia 2019 r. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego 
pismo znak: UD-X-WOR.0003.821.2019.TOP (7.EBA-KM-AM). 

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

Z poważaniem 

Załączniki: 

Pismo Dyrektora BAiPP z 16 grudnia 2019 r. 

Do wiadomości: 

1. Wydział Obsługi Rady Dzielnicy, 

2. Aa. 



URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 
ul. Marszałkowska 77 /79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 00, 22 443 23 Ol, faks 22 443 24 50 
sekretariat.BAiPP@urn.warszawa.pl,www.urn.warszawa.pl, www.architektura.urn.warszawa.pl 

znak sprawy: UD-X-WOR.0003.821.2019.TOP 
( .EBA-KM-AM) 

Warszawa,d6 grudnia 2019 r. 

Pan Sławomir Antonik 
Burmistrz Dzielnicy TARGÓWEK m.st. 
Warszawy 
Sekretariat.udtargowek@um.warszawa.pl ul. 
Kondratowicza 20, 00-983 WARSZAWA 

Dotyczy interpelacji nr 180 z 02.12.2019 Radnej Dzielnicy Pani Katarzyny Górskiej-Manczenko w 
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sprawie pojemników na odzież używaną. fJ ł Goc 
Odpowiadając na pismo z 06.12.2019 (złożone 09.12.2019) uprzejmie informujemy, że problem chaosu 
w miejskiej przestrzeni publicznej powodowany przypadkowo rozmieszczanymi w niej obiektami 
tymczasowymi byt niejednokrotnie podejmowany przez Biuro Architektury i Planowania 
Przestrzennego. We wszystkich interwencjach, kierowanych do jednostek zarządzających terenami 
miejskimi, na których występują naniesienia w postaci pojemników do zbiórki odzieży używanej, 
podkreślana jest konieczność sytuowania ich we wnętrzach kwartałów osiedlowych, w bezpośrednim 
sąsiedztwie altan śmietnikowych, zapleczy pawilonów handlowych lub zespołów garaży, a więc poza 
ogólnodostępną przestrzenią publiczną, w miejscach niewidocznych dla przemieszczających się ulicą 
postronnych osób, lecz łatwo dostępnych dla mieszkańców. 

Ponadto, w okresie 2017-2019 Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta opiniował wygląd pojemników do 
zbiórki odzieży używanej na rzecz operatorów: PCK, TEXLAND, fundacji POMOC DZIECIOM. W opiniach 
przedstawione zostały wytyczne dotyczące formy i kolorystyki pojemników, a także zasad 
lokalizowania tych obiektów w przestrzeni publicznej. Ponadto niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę (w 
pismach kierowanych do dzielnicowych jednostek, odpowiedzialnych za udostępnianie terenu) na 
konieczność przeprowadzania kontroli terenowych, w zakresie pojemników funkcjonujących w 
miejscach eksponowanych w krajobrazie miasta. 

Informujemy, że w przypadkach stwierdzenia uchybień dotyczących powyższych kwestii, jedynie 
słusznym trybem postępowania jest usuwanie obiektów nieoznakowanych (analogicznie jak w 
przypadku niezidentyfikowanych pojazdów), a w przypadku gdy właściciel obiektu został ustalony - 
wezwanie go do usunięcia naniesień w krótkim terminie, a następnie podejmowanie kroków 
cywilnoprawnych w związku z bezumownym zajmowaniem gruntów m.st. Warszawy. 

Dołączamy kopie 4 opinii dotyczących wyglądu pojemników na odzież. 
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