
 

UCHWAŁA Nr /    /15 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ……….. 2015 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 

oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego punk selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

 

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 2015r, poz. 1515) w związku z art. 6r ust. 3,  ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. 

zm), Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Milanówek  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli 

nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punk selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr 265/XXV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2013 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. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego        

      

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr  

Rady Miasta Milanówka 

    

 

 

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Milanówek  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez 

właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punk 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

 

 

 

 

§ 1.1. Ustala się, iż w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości, opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi sprzed posesji odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych: 

 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,  odpady mokre i popiół; 

2) zebrane selektywnie odpady suche (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe; 

3) szkło; 

4) odpady zielone; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

6) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie; 

7) zużyte opony.  

 

2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz 

sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone  

w regulaminie utrzymania i czystości na terenie Miasta Milanówka. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 1, zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie  

z zasadami określonymi w Regulaminie, będą traktowane jako odpady zmieszane. 

4.  Odpady zgromadzone w pojemnikach niespełniających wymogów Regulaminu, nie będą 

odbierane. 

5. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie  

z harmonogramem ustalonym przez Gminę Milanówek z podmiotem odbierającym odpady. 

6. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone  

w harmonogramie odbioru. 

7. Harmonogram odbioru odpadów zamieszczony będzie na stronie internetowej miasta. 

8. W dniu odbioru odpadów, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków 

pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady.  

9. W zabudowie jednorodzinnej należy wystawiać pojemniki i worki przed wejście na teren 

nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od tego wymogu  

w porozumieniu z przedsiębiorcą uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych. 

10. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altanka śmietnikowa  

z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór może być realizowany z tej 

altanki. 

11. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny, opony odbierane będą w przypadku ich wystawienia przed nieruchomość lub 

w miejscu zbierania odpadów komunalnych np. altana śmietnikowa.   

 

Odpady te należy wystawiać w dniu ich odbioru do godziny 6.30 lub wieczorem dnia 

poprzedniego.  

 



§  2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 

  

Rodzaje odpadów Zabudowa wielorodzinna Zabudowa jednorodzinna 

Zmieszane odpady komunalne Nie rzadziej niż  2 razy w 

tygodniu 

Nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie 

Odpady posegregowane (papier, 

metal, tworzywa sztuczne, szkło) 

Nie rzadziej niż jeden raz w 

tygodniu 

Nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie  

Odpady zielone (trawa, liście) Nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie  

Nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie, w ilości do 4 

worków o pojemności 120l 

(w okresie od 1 kwietnia do 

31 października) 

Odpady wielkogabarytowe, zużyte 

opony, zużyty sprzęt elektroniczny 

i elektryczny 

1 x miesiąc 2/3 x rok 

Odpady poremontowe i 

rozbiórkowe 

2 razy x rok 

W pojemniku 1100l 

2-3 razy x rok 

w ilości do 4szt.worków 

o masie do 25kg  

 

§ 3.1. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej  opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, w punktach selektywnej zbiórki odpadów utworzonych przez Gminę 

Milanówek odbierane są w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli 

nieruchomości, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady: 

1) zebrane selektywnie odpady suche (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe; 

2) szkło; 

3) zużyte baterie i akumulatory; 

4) świetlówki; 

5) przeterminowane leki; 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie do 1 m
3 

jednorazowo raz w miesiącu; 

9) chemikalia; 

10) zużyte opony.  

 

2. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustawia się oznakowane 

pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów. 

3. Główny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na rogu 

ulic Turczynek i Wiatraczna, który świadczy usługi we wtorek i czwartek  w godzinach od 10 

do 18 i w soboty  w godzinach od 8 do 15.Wykaz pozostałych punktów selektywnej zbiórki 

będzie zamieszczony na stronie miasta. 

4. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmują odpadów  

z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy  

w zakresie gospodarowania odpadami. 

5. Pracownicy obsługujący punkty mają prawo odmówić przyjęcia odpadów innych niż 

wymienione w ust. 1. 

6. Oddający odpady do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i  w sposób wskazany 

przez pracownika PSZOK. 

2) W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do 

ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami 

prawa.     

7. Wykaz, lokalizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zamieszcza się 

na stronie internetowej miasta wraz z informacją o rodzajach odpadów przyjmowanych  

w punktach. 



§ 4. Określa się następujący tryb i sposób  zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 

 

1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Burmistrzowi Miasta Milanówka przypadki 

niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od 

właściciela nieruchomości   oraz  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia takiego zdarzenia. 

2.  Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 9 właściciel nieruchomości dokonuje: 

1) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej : osz@milanówek.pl; 

2) telefonicznie na nr telefonu 22 755 60 31 wew. 214,221; 

3) osobiście. 

 3. Zgłoszenie ( w przypadku korespondencji) powinno zawierać oznakowanie dokonującego 

zgłoszenia oraz podpis. 

4. Zgłoszenia dokonane po terminie określonym w pkt. 1) oraz anonimowe nie będą rozpatrywane 

z zastrzeżeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
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UZASADNIENIE 

 

 
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.) 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.  

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek odbierania 

odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w podziale na co najmniej 6 frakcji: papieru, metalu, 

tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji. 

Pozostałe frakcje zostały dodane do świadczonych usług w celu uszczelnienia systemu gospodarki 

odpadami oraz jako kontynuacja dotychczasowo podjętych zadań przez Gminę Milanówek, takich jak: 

pojemniki na przeterminowane leki, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych 

i elektronicznych oraz niebezpiecznych w gminnym punkcie odbioru odpadów. 

Opłata obejmuje odebranie od właścicieli nieruchomości wytworzonych odpadów z każdego 

gospodarstwa domowego. Wartość ta została obliczona na podstawie danych Głównego Urzędu 

Statystycznego na temat średniej ilości odpadów wytwarzanych w ciągu roku przez jednego 

mieszkańca Województwa Mazowieckiego, która wynosi 0,32 Mg. Odebranie wszystkich odpadów od 

właściciela nieruchomości w ramach jednej opłaty, pozwoli na ograniczenie ilości odpadów 

zagospodarowywanych ze względów finansowych „domowymi” metodami, szkodliwymi dla zdrowia 

mieszkańców oraz niszczącymi krajobraz Milanówka. 

Podział odpadów komunalnych na dwie grupy umożliwia dogodne oraz czytelne podanie 

częstotliwości wykonywania usługi. Zostanie też wykorzystany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Na podstawie tej uchwały po wyłonieniu w przetargu wykonawcy usługi, zostanie 

przygotowany harmonogram odbioru odpadów. 

Uchwała przewiduje także rozszerzenie działalności punktów odbioru odpadów 

niebezpiecznych takich jak baterie i przeterminowane leki. Ustawienie większej ilości specjalnych 

pojemników na terenie miasta spowoduje większą ich dostępność dla mieszkańców i ograniczy 

przekazywanie tych odpadów na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne. 

Procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów podane dla każdego rodzaju odpadu 

uniemożliwiają składowanie na składowiskach takich odpadów, które mogą zostać poddane 

recyklingowi lub mogą służyć jako paliwo do produkcji energii. Jednocześnie procesy te nie stanowią 

ograniczenia dla potencjalnych wykonawców usługi. Mają na celu efektywne działanie nowego 

systemu gospodarki odpadami na rzecz ochrony środowiska. 

Zakres świadczonych usług przez Miasta Milanówka został tak zaplanowany, aby w jak 

najbardziej efektywny sposób, środki uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

dogodnego dla mieszkańców. 

Z uwagi na powyższe w uchwale ujednolicono zapisy dotyczące częstotliwości wywozu 

odpadów - zwiększono 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 okresie od 1 kwietnia do 31 

października. 

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stanowi akt prawa miejscowego i jest 

bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty. Wszystkie te uchwały tworzą 

podstawę do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Milanówku. 

 

 
 

Przyg. E. Misiak 


