
PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr ………………. 

z dnia ……………. 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

 

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 (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(tekst jednolity 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 

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 

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) w wysokości 21,10 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady 

zbierane są w sposób zmieszany; 

2) w wysokości 12,80 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady 

zbierane są w sposób selektywny. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 4 

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

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

  

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Maria Sobczak 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Milanówek 

 

Zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 11 kwietnia 2012r., poz. 391) zobligowała Gminy do podjęcia uchwał w sprawie 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. Zgodnie 

z art. 6c ust.1 ww. ustawy, gminy obowiązane są objąć systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi jedynie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Zgodnie z treścią art. 6 j ust.1 ww. ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

może stanowić iloczyn: 

 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 

 2) ilości zużytej wody zdanej nieruchomości, albo 

 3) powierzchni lokalu mieszkalnego 

 - oraz  ustalonej stawki opłaty, 

 

Ustawa dopuszcza również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od gospodarstwa domowego. 

 

Najbardziej zasadną propozycją  dla Gminy Milanówek uznano metodę stanowiącą iloczyn 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty gdyż ilość 

powstających odpadów zależna jest od liczby osób je  wytwarzających. Prawdopodobna jest 

sytuacja utajniania rzeczywistej liczby osób zamieszkujących nieruchomość, lecz w takich 

sytuacjach przewiduje się wprowadzenie wyrywkowej kontroli ilości zamieszkałych osób. 

 

 

Ustalenie opłaty w zależności od powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego, a także od 

gospodarstwa domowego jest bezzasadne, gdyż oba te warianty nie odzwierciedlają liczby 

zamieszkujących tam osób, a w związku z tym faktycznie wytworzonych odpadów.  

Metoda ustalenia opłaty w zależności od zużycia wody z nieruchomości, też nie wchodzi pod 

rozważania, ze względu na to, że gmina nie jest w 100% zwodociągowana. 

 

Przyjęta w projekcie uchwały metoda  naliczenia opłaty w zależności od zamieszkałych osób 

wydaje się metodą najbardziej sprawiedliwą i obiektywną dla realiów Gminy Milanówek. 

Główną jej zaletą jest spełnienie zasady „zanieczyszczający płaci”. 

 

Zgodnie z art. 6k ust.1 pkt. 2 cytowane wyżej ustawy Gminy obowiązane są określić stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 

Określając stawki Gmina wzięła pod uwagę: 

1. liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Milanówek; 

2. ilość wytwarzanych na terenie Gminy Milanówek odpadów komunalnych; 

3. koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, które obejmują koszty: 

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi 

administracyjnej tego systemu. 

 

Uwzględniono również koszty, jakie Gmina poniesie wprowadzając nowy system 

gospodarowania odpadami. 



 

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 związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 
Przygotowała: E. Misiak 

 

 


