
Milanówek, dnia 10.03.2016r. 

 

WYNIKI KONSULTACJI 

 dotyczących zmiany systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Milanówek.  

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie: od 8 lutego do 23 lutego 2016r. 

W konsultacjach wzięło udział 27 mieszkańców, 1 wspólnota oraz 3 stowarzyszenia. Pełną treść 

zgłoszonych uwag/opinii publikujemy w załączeniu. 

Większość mieszkańców wybrała Wariant I, czyli pozostawienie stawki bez zmian. 

Poniżej ogólne podsumowanie wniesionych uwag/opinii. 

Lp. Uwagi i opinie do I wariantu Odniesienie  

1. W większości wniesionych uwag pojawiała się uwaga, że 

opłata powinna być mniejsza, gdyż inne gminy płacą mniej. 

Ze względu na różną specyfikę, 

inną liczbę mieszkańców czy też 

zupełnie inne ilości odpadów 

wytwarzanych na danym 

terenie porównywanie się  

z innymi gminami nie jest 

miarodajne i zasadne.  Na dzień 

dzisiejszy, nie ma możliwości, 

aby stawka w naszej gminie była 

niższa. 

 

2. Kilka uwag dotyczyło również wprowadzenia limitów  

w odbiorze odpadów zielonych, że jest to niesprawiedliwe 

bo jedne gospodarstwa mają dużo odpadów zielonych inne 

zaś mniej, a wszyscy dostają tyle samo worków. 

Nie ma możliwości aby 

dopasować tak system, aby był 

on sprawiedliwy dla każdego 

mieszkańca. Ustawa nie daje 

możliwości ustalenia stawki  

opłaty za śmieci od faktycznej 

ilości odebranych odpadów  

z nieruchomości, a taka metoda 

byłaby najbardziej sprawiedliwa. 

I nie trzeba by było wprowadzać 

ograniczeń. 

3. Pojawiły się również opinie, że wariant I jest najbardziej 

przejrzysty i wspiera duże rodziny. 

 

 

 Opinie i uwagi do Wariantu II Odniesienie  

1. Brak   

 

 Opinie i uwagi do Wariantu III Odniesienie  

1. Uznany za jedynie sensowny w porównaniu do pozostałych brak 

 



Ponadto wpłynęły dwie uwagi, w których nie wybrano żadnego z podanych wariantów, gdyż 

wszystkie uznano za złe. Uwagi wskazywały na brak dodatkowych możliwości w pozbyciu się przez 

mieszkańców odpadów np. zielonych. 

Odnosząc się do powyższych wniosków to Urząd Miasta przygotowując stosowne uchwały dotyczące 

gospodarowania odpadami proponował wprowadzenie dodatkowych opłat za odbiór odpadów 

zielonych wytwarzanych w większych ilościach niż przysługujący limit, jednakże zarówno mieszkańcy 

jak i radni nie wyrazili na to zgody. Wprowadzając limity, gmina chce aby mieszkańcy szukali 

rozwiązań na zagospodarowanie tych odpadów we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie.   

Podsumowanie  

W wyniku konsultacji widać, że mieszkańcy oczekują niższych opłat za odbiór śmieci, jak również 

uważają, że wprowadzone limity jeśli chodzi o odpady zielone są niesprawiedliwe. 

Biorąc pod uwagę opinie mieszkańców uznano, że w tym roku stawka opłaty za gospodarowanie 

odpadami nie ulegnie zmianie.  Rozważana jest natomiast ulga dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny 3+. 

 

Z up. Burmistrza Miasta Milanówka 
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