
Od 1 lipca 2013 r. w Gminie Milanówek obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

 Gmina jest odpowiedzialna za organizację i funkcjonowanie nowego systemu. W zamian za uiszczaną 

przez mieszkaoców opłatę Gmina gospodaruje wytworzonymi przez mieszkaoców odpadami 

komunalnymi. 

Przewidywane koszty systemu w roku 2016 r. przedstawiają się następująco: 

Wynagrodzenie Eko-Hetman  

(kwota zgodnie z przetargiem, za 11 miesięcy)     2 127 470,40 zł 

Umowa uzupełniająca obejmująca styczeo 2016r.     210 000,00zł 

Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Turczynek    44 800 zł 

Koszty administracyjne         130 000,00zł 

Edukacja         4000,00zł 

Razem           2 516 270,30 zł 

I Wynagrodzenie EKO-HETMAN 

W grudniu 2015 r., Gmina ogłosiła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Milanówek. Wpłynęły 4 oferty, z czego 

najkorzystniejszą okazała się oferta firmy EKO-HETMAN.  Umowa została zawarta na okres 3 lat na 

łączną kwotę 6 962 630,03 zł. Umowa obowiązuje od lutego 2016 r. do 31.12.2018r.  Na okres 

jednego miesiąca Gmina zawarła umowę uzupełniającą z firmą na kwotę 210 000,00zł. 

Podane koszty roczne wynagrodzenia firmy są szacunkowe ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie 

dokładnie oszacowad ile miesięcznie będziemy płacid firmie, gdyż obecnie będziemy rozliczad się za 

tonę odebranych odpadów z terenu miasta. Do wyliczeo przyjęto średnią miesięczną wyliczoną  

z kosztów z oferty. Składową do wyliczenia stawki przetargowej była założona ilośd odpadów 

przewidzianych do odbioru i zagospodarowania wynikająca ze sprawozdao za rok 2014r. wraz  

z kosztami za ich zagospodarowanie oraz inne koszty ponoszone przez firmę ( przygotowanie worków 

do selektywnej zbiórki odpadów, obsługa administracyjna, system GPS itp.). 

II Koszty administracyjne 

W skład kosztów administracyjnych wchodzą: 

- koszty wynagrodzeo pracowników obsługujących system wraz z pochodnymi, płaconymi przez 

pracodawcę (ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 

- koszty administracyjne (zakupy materiałów, energii, podróże służbowe, szkolenia, zakup systemów 

informatycznych obsługujących system odpadowy 

- pozostałe świadczenia dla pracowników 

III obsługa Punktu Selektywnego  



Koszty obsługi PSZOK obejmują: 

- przyjmowanie odpadów od mieszkaoców, sprzątanie terenu wokół kontenerów i wokół terenu, 

zgłaszanie konieczności opróżnienia kontenerów.   

IV edukacja 

Koszty obejmują przygotowanie ulotek, folderów informacyjnych o systemie.  


