
WYNIKI KONSULTACJI

W  konsultacjach  projektu  uchwały  Rady  Miasta  Milanówka  w  sprawie:  wzoru  deklaracji  

o wysokości  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej  przez właściciela  

nieruchomości na terenie gminy Milanówek  

przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi w terminie od 09.03.2013 r. do 15.03.2013 r. 

wzięły udział 2 organizacje pozarządowe, które wyraziły swoją opinię tj.

− Fundacja „Orchidea;

− Towarzystwo Miłośników Milanówka

Pełną treść zgłoszonych przez organizacje uwag i opinii publikujemy w załączeniu. 

Proponowane  przez  w/w organizacje  pozarządowe  uwagi  i  opinie  nie  zostały  uwzględnione 

w projekcie uchwały. 
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Załącznik do wyników konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Milanówek 

Nazwa organizacji Uwagi i wnioski organizacji Ustosunkowanie się Gminy

Fundacja „Orchidea” 1. Brak zniżek dla rodzin 
powyżej 4 osób w zabudowie 
wielorodzinnej

Obowiązująca uchwała 
odnośnie stawek, zakłada 
jednakowe kwoty dla 
wszystkich, zarówno dla osób 
zamieszkałych w zabudowie 
jednorodzinnej, jak i 
wielorodzinnej. Stawki opłat są 
ustalone na poziomie 12,50 zł 
(odpady segregacji) oraz 
25,00 zł (odpady 
niesegregowane). Nowelizacja 
ustawy o utrzymaniu czystości 
dała Gminie możliwość 
zróżnicowania stawek ze 
względu na rodzaj zabudowy, 
ilość osób zamieszkujących 
daną nieruchomość. Biorąc pod 
uwagę te nowe możliwości 
oraz fakt, że obsługa zabudowy 
wielorodzinnej jest łatwiejsza 
i przez to tańsza, Gmina 
zaproponowała obniżenie 
stawek opłaty w zabudowie 
wielorodzinnej do poziomu 
10,00 zł  (odpady segregowane) 
oraz 22,00 zł (odpady 
niesegregowane). Natomiast 
zróżnicowanie stawek zostało 
wprowadzone przy zabudowie 
jednorodzinnej, ze względu na 
to, że jest to dominujący typ 
zabudowy w Gminie.

2. Proponowane opłaty za 
gospodarowanie odpadami są 
zbyt wysokie 

Zgodnie z art. 6k ust.1 pkt. 2 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, do 
wyliczenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
odbieranymi od właścicieli 
nieruchomości 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.

Gmina uchwalając stawki 
opłaty, kierowała się tym, aby 
były one możliwie jak 
najkorzystniejsze dla 
mieszkańca i jednocześnie 
pozwalające Gminie 
wywiązywać się ze swoich 
nowych obowiązków 
narzuconych samorządom przez 
Rząd i realizować zadania 
związane z gospodarowaniem 
odpadami. 

Stawki opłat za odbiór odpadów 
przyjęte w sąsiednich gminach 
są na podobnym poziomie, jak 
w Milanówku. Przykładowo: 
Brwinów 12,60 (odpady 
segregowane) i 22,90 (odpady 
niesegregowane); Michałowice 
12,50 (odpady segregowane) i 
23,00 (odpady 
niesegregowane); Grodzisk 
Mazowiecki 12,00 (odpady 
segregowane) i 20,00 (odpady 
niesegregowane); Piastów 13,00 
(odpady segregowane) i 20,00 
(odpady niesegregowane); 
Pruszków 12,50 (odpady 
segregowane) i 20,00 (odpady 
niesegregowane).

3. Zastrzeżenie odnośnie Nowy system, który wejdzie 



przyjęcia 25% wskaźnika 
wzrostu odpadów 
segregowanych po 
wprowadzeniu nowego systemu 
w stosunku do 2011 r.

w życie od 1 lipca 2013 r. 
zweryfikuje stan faktyczny 
ilości odpadów, powstających 
w gospodarstwach domowych. 
Do tej pory część  mieszkańców 
nie postępowała z odpadami 
w sposób właściwy (brak 
umów). Odpady z gospodarstw 
trafiały pod kosze uliczne, czy 
do przydrożnych rowów i 
lasów. Zakładamy również, że 
mieszkańcy w pierwszym 
okresie funkcjonowania nowego 
systemu będą chcieli 
„uporządkować” swoje 
mieszkania z gromadzonych 
latami odpadów, przez co ilość 
odpadów faktycznie wzrośnie. 
W związku z czym przyjęto 
współczynnik wzrostu 25%.

Towarzystwo Miłośników 
Milanówka

4. Jakie budynki będą odnosiły 
się do zabudowy 
wielorodzinnej? W jakim 
systemie będą naliczane stawki 
osobom mieszkającym w 
blokach?

Zgodnie z zapisem w ustawie 
Prawo budowlane, przez 
zabudowę wielorodzinną 
rozumie się budynek powyżej 
2 lokali mieszkalnych. Stawki 
opłat w blokach zgodnie z 
projektem uchwały będą 
zależne od sposobu 
gromadzenia odpadów 
zaznaczonego w deklaracji. 
Odnośnie ilości odpadów, 
powstających w zabudowie 
wielorodzinnej, podnoszonej w 
zgłaszanej opinii, informujemy, 
że zostało to udowodnione i 
poparte w badaniach 
naukowych.

5. Czy umowy będą 
podpisywane z każdym 
najemcą mieszkania osobno, 
czy tez zbiorowo ze 
spółdzielnią lub wspólnotą 
mieszkaniową?

Ustawa o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach jasno 
określa, że obowiązkiem 
Zarządcy jest składanie 
deklaracji.

6. Czy możliwe jest 
zastosowanie ulg dla rodzin 
wielodzietnych?

Różnicowana stawka w 
zabudowie jednorodzinnej jest 
skierowana do takich rodzin.



7. Jak rozumieć zapis „odpady 
pozostałe po selektywnej 
zbiórce”?

Odpady pozostałe po 
selektywnej zbiórce są to te 
odpady, które pozostają po 
wstępnej selekcji i nie ma 
możliwości ich przetworzenia i 
zagospodarowania w inny 
sposób.

8. Czy istnieje możliwość 
zawierania indywidualnych 
umów?

Ustawa nie przewiduje takiej 
możliwości.


