
UCHWAŁA 107/17 

RADY OSIEDLA PODJUCHY 

z dnia 6 września 2017 

 
Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie obecności pojemników na zbiórkę odzieży 

używanej w Podjuchach.   

 

Na podstawie §7 pkt. 6 lit. l Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 

XXIX/784/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017r.-  DZ.URZ.WOJ. 2017.2824), Rada Osiedla 

Podjuchy uchwala co następuje: 

 

§1. 

Rada Osiedla Podjuchy wnioskuję o usunięcie i nie dostawianie nowych pojemników na odzież 

używaną w reprezentatywnych obszarach osiedla Podjuchy. Ze szczególnych wyszczególnieniem 

obszarów  zielonych:  Park Wolności, Park Wilimsky’ego oraz skwer Smocza-Przewiewna. 

 

 

UZASADNIENIE 
Pojemniki na odzież używaną to bardzo ważny element gospodarki w obiegu zamkniętym. Wszak 

odpady tekstylne to składnik strumienia odpadów. Rada Osiedla Podjuchy nie jest przeciw 

sytuowaniu pojemników na odpady w obszarze jej podległym. Niestety zły dobór lokalizacji, niska 

kultura zachowań niektórych mieszkańców i brak należytej bieżącej obsługi funkcjonowania tych 

obiektów każą nam wskazać obszary jednoznacznego wyłączenia. Ściśle: 

1) Lokalizacja Park Wolności. Jest to obszar intensywnych prac projektowych, a za chwilę 

wykonawczych. Zatem obszar o dużym potencjale wizerunkowym dla naszego osiedla. 

Wnioskujemy o nielokalizowanie w tym obszarze pojemników na odzież używaną .  Sytuacją 

niedopuszczalną, aczkolwiek w porę zażegnaną było ulokowanie pojemnika 15 metrów od 

głównego wejścia do kościoła, który stanowi główną historyczną dominantę Parku Wolności. 

2) Lokalizacja Park Wilimsky’ego. Jest to obszar równie intensywnych prac przygotowawczych 

do inwestycji o charakterze nowego serca Podjuch – Centrum Aktywności Lokalnej Podjuchy 

w powiązaniu ze zwycięskim projektem SBO2017 – Rewitalizacja Fragmentu Parku 

Wilimsky’ego.  Wnosimy o usunięcie istniejącego pojemnika z tej lokalizacji.  

3) Lokalizacja skwer Smocza-Przewiewna. Aktualnie najbardziej drażliwa lokalizacja. Od dwóch 

miesięcy pojemnik na zużyte odpady obłożony jest hałdą mebli i innych odpadów. Mimo 

wielu alertów brak jakiejkolwiek reakcji służb. Ze strony WGKiOŚ Szczecin uzyskaliśmy 

informację, iż za utrzymanie porządku w tym miejscu, w związku z dzierżawą powierzchni 

pod pojemnik, odpowiedzialny jest ZBILK Szczecin. Sytuacja niewydolności systemu, która 

jest obserwowana od 2 miesięcy (w załączeniu zdjęcie), ma permanentny. Sądzimy, że 

lokalizacja w tym miejscu pojemnika na odpady prowokuje bałagan (obszar tranzytu i 

utrudnionego nadzoru porządku). Dlatego jednoznacznie wnosimy o posprzątanie 

dzierżawionego terenu i usunięcie na stałe pojemnika z tego obszaru miasta.     

 


