
WARIANT II – zmiana wysokości stawki opłaty z pozostawieniem zróżnicowania stawki w 

zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, gdzie do wyliczenia stawki wzięto faktyczną ilość 

osób ze złożonych deklaracji  ( 14 443 osoby). 

 

 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Zabudowa jednorodzinna: Zabudowa wielorodzinna: 

Odpady zbierane  

w sposób selektywny 
Odpady zbierane  

w sposób zmieszany 
Odpady zbierane  

w sposób selektywny 
Odpady zbierane  

w sposób zmieszany 

17, 00 zł /os., (jeśli 

nieruchomość zamieszkuje 

do 4 osób), 

8,00 zł od każdej kolejnej 

osoby, powyżej czwartej 

zamieszkującej 

nieruchomość 

  

24,00 zł /os., (jeśli 

nieruchomość zamieszkuje 

do 4 osób), 

12, 00 zł od każdej 

kolejnej osoby, powyżej 

czwartej zamieszkującej 

nieruchomość 

14,00 zł od każdej osoby 

zamieszkującej daną 

nieruchomość 

22, 00 zł od każdej osoby 

zamieszkującej daną 

nieruchomość 

  

  

  

 

*Dla rodzin posiadających Milanowską Kartę 3+ na podstawie odrębnej uchwały zostanie 

zastosowana ulga w wysokości  50 % stawki podstawowej tj. 8,50 zł  

Zastosowanie ulgi dla rodzin wielodzietnych nie wpływa na zwiększenie opłaty dla 

pozostałych mieszkańców. Koszty muszą być pokryte z budżetu miasta. 

 

 

 

Przykład wysokości opłaty miesięcznej  w rozbiciu na ilość osób zamieszkujących 

nieruchomość deklarując system selektywny przy zastosowaniu proponowanej nowej stawki 

opłaty 

 

 

ilość osób 

zadeklarowanych  

Zabudowa jednorodzinna  Zabudowa wielorodzinna 

1osoba 17 zł 14 zł 

2 osoby  34zł 28zł 

3 osoby 51zł 42 zł 

4 osoby 68zł 56 zł 

5 osób 76zł 70 zł 

6 osób 84zł 84 zł 

7 osób 92zł 98 zł 

8 osób 100zł 112 zł 

 

 

Metoda naliczania opłaty „od osoby” wydaje się dobra i przejrzysta i w miarę sprawiedliwa, gdyż 

zakłada, że każdy mieszkaniec płaci po równo bez względu na to ile wytwarza odpadów i w jakim 

jest wieku. Zapewnia proste wyliczenie opłaty, przy założeniu, że zna się prawdziwą liczbę osób 

zamieszkujących ( a niezameldowanych) w gminie.  



W tabeli pokazano jaka powinna być stawka aby system się zbilansował, do wyliczeń została 

wzięta liczba osób ze złożonych deklaracji.  Ten wariant dla gospodarstw jedno i dwuosobowych 

jest korzystny, natomiast pomimo zastosowania mniejszej opłaty dla kolejnej osoby powyżej 4 

zamieszkującej nieruchomość opłata jest dość wysoka. 

 

Poniżej przedstawione są wpływy z proponowanej stawki opłaty. 

 

Zabudowa wielorodzinna: 

1.  

1a  44 osoby (zbierające odpady w sposób zmieszany)  x 22zł =  968zł 

1b  3783 osób( zbierających odpady w sposób selektywny)   x 14 zł = 52 962 zł 

 

Zabudowa jednorodzinna: 

2.  

2a  269 osób zbierających odpady w sposób zmieszany x 24zł = 6456zł (do 4 osób   

             w gospodarstwie) 

             45 osób  x 12zł = 540zł (powyżej 4 osób w gospodarstwie) 

            2b   7357  osób zbierających odpady w sposób selektywny   x 17zł = 125 069,00 zł (do       

                    4 osób w gospodarstwie) 

   2945 osób zbierających odpady w sposób selektywny  x 8 zł = 23 560,00 (powyżej 4 

osób w gospodarstwie) 

 

Miesięczne dochody wyniosą  209 555,00zł x 12 miesięcy = 2 514 660,00zł 
*Zakładając rotację mieszkańców trzeba przyjąć, że zmiana w deklaracjach będzie dotyczyła ok. 200 osób rocznie, co 

daje nam przyjmując, że zmiana dotyczy selektywnej zbiórki odpadów 150 x 17 zł = 2 550 zł. Gmina powinna uzyskać 

z wpływów w ciągu roku 2 517 210,00 zł   


