
Załącznik do uzasadnienia uchwały nr …   
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1
 Prognozowana ilość odpadów w 2013 r. – ilość odpadów odebranych w 2011 r. zwiększona o 25% 

2
 Koszt obsługi systemu podzielony przez liczbę mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej* 

3
 Roczny koszt obsługi systemu podzielony przez liczbę mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej* podzielone 

przez 12 miesięcy 
4
 Do wyliczeń wzięto pod uwagę: koszty zagospodarowania odpadów + koszty administracyjne obsługi systemu 

(tworzenie selektywnych punktów, obsługa informatyczna systemu, zatrudnienie 2 osób, wyposażenie, koszty 
windykacyjne, kampania informacyjno – edukacyjna) 
 
* 11560 - liczba mieszkańców Milanówka w zabudowie jednorodzinnej  

Tabela nr 1.   Koszty systemu selektywnego w zabudowie jednorodzinnej. 
 

Rodzaje zbieranych 

odpadów 

Prognozowana ilość odpadów 

odebranych w 2013 r.   

(tony)1 

Roczny koszt obsługi 

systemu 

zł 

Koszt roczny / 

osobę 

zł2 

Koszt 

miesięczny / 

osobę  

zł3 

 

Odpady segregowane - surowce 

wtórne plastik, szkło, 

makulatura, złom) 

1252,80 375 600 zł 32,50  2,71  

Odpady kuchenne i zielone  1116,25 180 330 zł 15,60  1,30  

Odpady wielkogabarytowe  232 60 000 zł 5,19  0,43  

Odpady WEEE (zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny)  
9 000 zł 0,78  0,07  

Odpady niebezpieczne - baterie 
 

7 000 zł 0,60  0,05  

Odpady niebezpieczne - leki 
 

7  000 zł 0,60  0,05  

Odpady pozostałe po 

selektywnej 
4241,87                             1 095 070,00 zł 94,73 7,89 

                    Razem 

 
                               1 734 000 zł4                  150 zł              12,50 zł 

Tabela nr 2.   Koszty systemu zmieszanego w zabudowie jednorodzinnej. 
 

Rodzaje zbieranych 

odpadów 

Jednostkowy 

wskaźnik 

wytwarzania 

odpadów 

[kg/mieszkańca/ 

rok] 

 

Prognozowana ilość 

odpadów odebranych w 

2013 r.   

(tony) 

Roczny koszt obsługi 

systemu 

zł 

Koszt roczny / 

osobę 

zł 

Koszt miesięczny / 

osobę  

zł 

Odpady zmieszane 

(niesegregowane) 
350 kg 6 896,88 3 468 00,00 zł 300,00 zł  25,00 zł  



 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Prognozowana ilość odpadów w 2013 r. – ilość odpadów odebranych w 2011 r. zwiększona o 25% 

6
 Koszt obsługi systemu podzielony przez liczbę mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej* 

7
 Roczny koszt obsługi systemu podzielony przez liczbę mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej* podzielone 

przez 12 miesięcy 
8
 Do wyliczeń wzięto pod uwagę: koszty zagospodarowania odpadów + koszty administracyjne obsługi systemu 

(tworzenie selektywnych punktów, obsługa informatyczna systemu, zatrudnienie 2 osób, wyposażenie, koszty 
windykacyjne, kampania informacyjno – edukacyjna) 
 
* 4120 - liczba mieszkańców Milanówka w zabudowie wielorodzinnej 

Tabela nr 3.   Koszty systemu selektywnego w zabudowie wielorodzinnej. 
 

Rodzaje zbieranych 

odpadów 

Prognozowana ilość odpadów 

odebranych w 2013 r.   

(tony)5 

Roczny koszt obsługi 

systemu 

zł 

Koszt roczny / 

osobę 

zł6 

Koszt 

miesięczny / 

osobę  

zł7 

 

Odpady segregowane - surowce 

wtórne plastik, szkło, 
makulatura, złom) 

626,40 169 020 zł 41,02  3,42  

Odpady kuchenne i zielone  558,10 83 700 zł 20,31  1,69  

Odpady wielkogabarytowe  116 30 000 zł 7,28  0,61  

Odpady WEEE (zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny)  

7 000 zł 1,70  0,14  

Odpady niebezpieczne - baterie 
 

5 000 zł 1,21  0,10  

Odpady niebezpieczne - leki 
 

5  000 zł 1,21  0,10  

Odpady pozostałe po 
selektywnej 

2120,93                                    194 680,00 zł 47,25 3,94 

  

  

                                         Razem 

 

494 400,00zł8 120,00 zł 10,00 zł 

Rodzaje zbieranych 

odpadów 

Jednostkowy 

wskaźnik 

wytwarzania 

odpadów 

[kg/mieszkańca/ 

rok] 

 

Prognozowana 

ilość odpadów 

odebranych w 2013 

r.   

(tony) 

Roczny koszt obsługi 

systemu 

zł 

Koszt roczny / 

osobę 

zł 

Koszt 

miesięczny / 

osobę  

zł 

Odpady zmieszane 

(niesegregowane) 
350 kg 3421,43 1 087 680,00 zł 264,00 zł  22,00 zł  


