
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ……… 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ……….. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Milanówek 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 

z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) - po konsultacjach, określonych 

uchwałą nr 54/VII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego – Rada Miasta Milanówka  uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Milanówek, poprzez przyjęcie, że opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

2. Różnicuje się stawki w zależności  od  rodzaju zabudowy: wielorodzinnej, jednorodzinnej,  

a w zabudowie jednorodzinnej od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. 

 

§ 2 

1. W zabudowie wielorodzinnej miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi: 

1) 22,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość - jeśli odpady zbierane są w sposób 

zmieszany; 

2) 10,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość - jeśli odpady zbierane są w sposób 

selektywny. 

2. W zabudowie jednorodzinnej miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wynosi: 

1) jeśli odpady zbierane są w sposób zmieszany: 

a) 25,00 zł od osoby – jeśli nieruchomość zamieszkuje do 4 osób; 

b) 12,50 zł od każdej kolejnej osoby, powyżej czwartej, zamieszkującej nieruchomość; 

2) jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny: 

a) 12,50 zł od osoby – jeśli nieruchomość zamieszkuje do 4 osób; 

b) 6,25 zł od każdej kolejnej osoby, powyżej czwartej, zamieszkującej nieruchomość. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała Nr 228/XXII/2012 Rady Miasta Milanówka z 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek. 
    

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Maria Sobczak 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 
 

 

Od 1 lipca 2013 r. wszyscy mieszkańcy Milanówka zostaną objęci zorganizowanym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

System ten tworzyć będą podjęte przez Radę Miasta Milanówka uchwały, będące prawem 

miejscowym, określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

 

Zgodnie z art. 6 k ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Rada Miasta Milanówka musi podjąć uchwałę w sprawie 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.  

 

Zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 11 kwietnia 2012r., poz. 391 z późn. zm.), które weszły w życie w dniu 5 marca 

2013 roku, gmina ma więcej swobody w kwestii gospodarowania odpadami.    

Dotychczasowe przepisy przewidywały wybór  jednolitej metody na całym obszarze gminy, bez 

możliwości wprowadzenia zróżnicowania stawki opłaty.  

Dzięki przyjętym zmianom gmina może ustalić opłatę za gospodarowanie odpadami w sposób bardziej 

elastyczny, różnicując stawkę opłaty, uwzględniając swoje lokalne potrzeby. 

Ustawodawca, w art. 6j ust. 1 i 2 wskazał cztery możliwe metody: 

1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

2) od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 

3) od powierzchni lokalu mieszkalnego, lub 

4) od gospodarstwa domowego, 

dopuszczając możliwość zastosowania więcej niż jednej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze 

gminy oraz różnicowanie stawek opłaty m.in. od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, 

a także rodzaju zabudowy. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miasta Milanówka, na wniosek Burmistrza Miasta,  zdecydowała 

się na zastosowanie zróżnicowania opłat w zależności od rodzaju zabudowy (jednorodzinna  

i wielorodzinna), a w zabudowie jednorodzinnej dodatkowo od ilości osób zamieszkujących daną 

nieruchomość. 

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami. 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód Gminy, zaś z pobranych opłat 

Miasto pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 

obejmują: 

 odbieranie, zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów; 

 tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów; 

 obsługi administracyjnej systemu. 

Określając stawki Gmina wzięła również  pod uwagę:  

 liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Milanówek;  

 ilość wytwarzanych na terenie Gminy Milanówek odpadów komunalnych. 

 

Uwzględniając dotychczasowe roczne koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych, ilość wytworzonych odpadów wraz z prognozą na 2013 r., oraz ilość mieszkańców 

miasta Milanówka wyliczony został koszt szacunkowy odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych w 2013 r.  

 

Różnicując stawki w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, wzięto pod 

uwagę wyniki badań naukowych, które wskazują, że osoby mieszkające samotnie produkują więcej 

odpadów, niż osoby mieszkające w nieruchomości zamieszkałej przez 3 - 4 osoby.  

 

 



 

 

W związku z powyższym w zabudowie jednorodzinnej przyjęliśmy następujące stawki opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

- przy zbieraniu odpadów w sposób zmieszany: 

25,00 zł od osoby – jeśli nieruchomość zamieszkuje do 4 osób; 

12,50 zł od każdej kolejnej osoby, powyżej czwartej, zamieszkującej nieruchomość; 

- przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny: 

12,50 zł od osoby – jeśli nieruchomość zamieszkuje do 4 osób; 

  6,25 zł od każdej kolejnej osoby, powyżej czwartej, zamieszkującej nieruchomość 

 
Natomiast  dla zabudowy wielorodzinnej, na której powstaje mniej odpadów w stosunku do zabudowy 

jednorodzinnej, jak również organizacja systemu odbioru odpadów jest zdecydowanie prostsza, a co za 

tym idzie i tańsza, możemy zastosować niższe stawki. 

I tak w zabudowie wielorodzinnej stawki opłaty przedstawiają się następująco: 

- 10,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeśli odpady zbierane są w sposób 

selektywny; 

- 22,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeśli odpady zbierane są w sposób 

zmieszany. 

 

Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty oraz określenie wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, stanowi podstawę do przyjęcia dalszych uchwał, wymaganych do 

wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Milanówek. 

W załączeniu wyjściowa symulacja ilości odpadów i kalkulacja kosztów obsługi systemu gospodarki 

odpadami na terenie Milanówka. 

 

 

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Przygotowała: Emilia Misiak 

 

 


