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KLUB RADNYCH 
MRĄGOWSKIEJ INICJATYWY SPOŁECZNEJ 

 
RADNY RADY MIEJSKIEJ: ROBERT WRÓBEL 

tel.+48  692 36 22 64, e-mail: robert.wrobel26@wp.pl 

__________________________________________________________________________________ 
Mrągowo, dnia 27 kwietnia 2021 r. 

Szanowny Pan 
Burmistrz Miasta Mrągowa 

Stanisław Bułajewski 
 

Za pośrednictwem Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Mrągowie 

Henryka Nikonora 
 

Zgodnie z art. 24, ust. 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. 2020, poz. 713)  w brzmieniu: „W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje 
i zapytania do wójta”, w imieniu klubu radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej  składamy niniejszą 
interpelację. 
 
Dotyczy: brak łatwo dostępnych informacji o punktach odbioru zużytych baterii  
 
Szanowny Panie Burmistrzu, 
w związku z otrzymaną od mieszkańców miasta informacją oraz bezpośrednim sprawdzeniem, 
przekazujemy niniejszą interpelację w celu załatwienia sprawy. 
 
Zgłoszona do nas sprawa dotyczy: 

Na stronie www.mragowo.pl brak jest informacji nt. możliwości oddawania zużytych baterii, które 

można łatwo odnaleźć. W dziale „Dla mieszkańców/Gospodarka odpadami” informacja jest „ukryta” w 

„Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mrągowa” § 2. pkt 2 ust. 8., gdzie jest 

mowa o konieczności zbierania tych odpadów. W § 2 pkt 2 jest mowa o konieczności przekazywania. 

Pełna treść regulaminu: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mrągowo 

(warmia.mazury.pl) 

Bezpośrednio o zużytych bateriach i możliwości ich oddawania mówi § 3. f.: „zużyte baterie i 

akumulatory małogabarytowe należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach 

zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz w punktach sprzedaży baterii i 

akumulatorów lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punkcie 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.  

W informacjach odnośnie odpadów jakie przyjmuje wspomniany w § 3. F. PSZOK nie wymienia się 

jednak zużytych baterii: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (warmia.mazury.pl) 

https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/6287/regulamin-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-miasta-mragowo.html
https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/6287/regulamin-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-miasta-mragowo.html
https://bipgmmragowo.warmia.mazury.pl/5128/2587_punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych.html
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Zauważyć można więc pewną nieścisłość pomiędzy regulaminem a informacjami nt. odpadów 

przyjmowanych przez punkt. 

Zwracam się z prośba o interwencję w sprawach: 

1) Zamieszczenia na stronie www.mragowo.pl w łatwo widocznym miejscu informacji o miejscach 

odbioru zużytych baterii. Wydaje się, że można to zrobić w dziale: Zmiany w systemie gospodarowania 

odpadami komunalnymi od 2021 roku - Mrągowo - Miasto Ludzi Aktywnych - Oficjalna strona miasta 

Mrągowa (www.mragowo.pl) oraz w infografice na tej stronie „Selektywna zbiórka odpadów”. Ulotka 

ta została zamieszczona także: Jak segregować odpady - aktualne (warmia.mazury.pl) 

2) Aktualizacji informacji odnośnie PSZOKU tzn.: czy można tam oddawać zużyte baterie? 

 
 
Jest to bardzo ważne, by podnieść poziom segregacji odpadów w Mrągowie, bo dzięki temu zmniejszą 
się koszty gospodarki odpadami a tym samym wysokość tzw. „opłaty śmieciowej” pobieranej od 
mieszkańców.  
  
 

Z wyrazami szacunku w imieniu radnych 
Klubu Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej 

 
Robert Wróbel 

 
 
 
 
 

https://www.mragowo.pl/gospodarka-odpadami/zmiany-w-systemie-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-od-2021-roku
https://www.mragowo.pl/gospodarka-odpadami/zmiany-w-systemie-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-od-2021-roku
https://www.mragowo.pl/gospodarka-odpadami/zmiany-w-systemie-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-od-2021-roku
https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/5032/jak-segregowac-odpady-aktualne.html

