
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr  

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia  …………         

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.  
 

 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. 6r ust. 3 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.) oraz  

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 

 

W uchwale Nr 232/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
§ 5  otrzymuje brzmienie: 

 

„ § 5.  Ustala się częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej,   

          odpadów, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały: 

1) odpadów zmieszanych oraz pozostałości z  segregowania odpadów wraz z pozostałymi 

bioodpadami (frakcja mokra) – nie rzadziej niż raz  na 2 tygodnie; 

2) odpadów ulegających biodegradacji, ogrodowych i zielonych - nie rzadziej niż raz na  

2 tygodnie; 

3) papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła i metali opakowań wielomateriałowych – raz w 

miesiącu; 

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych oraz zużytych opon – raz w miesiącu; 

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie – na 

indywidualne zgłoszenie do Urzędu Miasta Milanówka, Referatu Ochrony Środowiska 

 i Gospodarki Zielenią; 

6) pozostałych, nie wymienionych w pkt 1-5 odpadów – raz w miesiącu.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka 

 

§ 3 

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

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 r.  

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

       mgr Maria Sobczak 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

W związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) gmina ma 

obowiązek przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Milanówek  

w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli 

nieruchomości. Niniejsza uchwała stanowi również materiał do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  

z terenu miasta Milanówka. Na podstawie tej uchwały po wyłonieniu w przetargu 

wykonawcy usługi, zostanie przygotowany harmonogram odbioru odpadów. 

Ze względu na powyższe niniejsza uchwała zmieniająca uchwałę Nr 232/XXII/2012 

Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r. wprowadza zwiększoną częstotliwość odbioru 

odpadów zmieszanych oraz pozostałości z  segregowania odpadów wraz z pozostałymi bioodpadami 

(frakcja mokra) – nie rzadziej niż raz  na 2 tygodnie oraz odpadów ulegających biodegradacji, 

ogrodowych i zielonych pozostałych po segregacji i odpadów zielonych - nie rzadziej niż raz   

na 2 tygodnie 

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotowała: Emilia Misiak 

 

 


