WYNIKI KONSULTACJI
W konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Milanówka
przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi w terminie od 30.10.2012 r. do 12.11.2012 r.
wzięła udział 1 organizacja pozarządowa, która wyraziła swoją opinię tj.
 Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych „Obiektyw”
Pełną treść zgłoszonych przez organizacje uwag i opinii publikujemy w załączeniu.

p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią
inż. Emilia Misiak

Przygotowała: Karolina Kępka

Załącznik do wyników konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka

Nazwa organizacji

Uwagi i wnioski organizacji

Ustosunkowanie się Gminy

Towarzystwo Wspierania
Inicjatyw Społecznych
„Obiektyw”

1. Regulamin w kilku punktach
jest niekonsekwentny: na
początku w definicji użytych
pojęć definiuje się pojemniki, a
potem używa się nazw
pojemniki, kosze, worki.
Wydaje się, że ta definicja jest
niepotrzebna.

W regulaminie pojęcia: kosz,
worek, są zamiennikami do
pojęcia pojemnik, o
równoznacznym z nim
znaczeniu

2. W regulaminie w kilku jego
punktach błędna, nieczytelna
punktacja np. w par. 4, 5, 8. W
par. 4 pkt 1 – wcześniej
zdefiniowano leki, baterie,
chemikalia jako odpady
niebezpieczne, niepotrzebnie
się je wymienia, skoro
wymienia się odpady
niebezpieczne. Raz napisano, że
leki należy przekazywać do
punktu selektywnego odbioru, a
innym razem, że do aptek.

Przekazanie do punktu
selektywnego oznacza zarówno
możliwość przekazania do
apteki, jak i do innego
wyznaczonego punktu
selektywnego odbioru.

3. Par. 8 pkt 4 – co oznacza
Butelki po sokach, słoiki po
czyste, czy np. butelki po
dżemie itp. należy umyć przed
sokach, słoiki po dżemie należy w łożeniem do worka
myć?
4. par. 8 pkt 6 – czy metale
będziemy umieszczać razem z
tworzywami sztucznymi, czy
jest to błąd?

Odpady opakowaniowe będą
zbierane wraz z
wielomateriałowymi do worka
w kolorze żółtym

5. Worki w kolorze brązowym
powinny być odbierane od
marca do listopada, a ich ilość
uzależniona od wielkości

Prace ogrodnicze rozpoczynają
się w kwietniu i termin zostanie
utrzymany

działki.
6. Par. 12 pkt 4 sprzęt , meble
należy odbierać na
indywidualne zgłoszenie, a nie
raz w miesiącu.

Nie przewiduje się
wprowadzenia takiej zmiany

7. Określenie, że zbiornik
Regulamin wprowadza
bezodpływowy powinien być
określenie”nie rzadziej niż raz
opróżniany raz w miesiącu jest w miesiącu”
błędem – wówczas kiedy jest
potrzeba by nie zanieczyszczać
środowiska.
8. par. 14 pkt 5 – nie zawsze
potrzebny jest wjazd na teren
nieruchomości, należy chyba
określić, że należy umożliwić
odbiór.

Do rozpatrzenia na komisji

9. par. 23 pkt 4 – czy miasto coś
proponuje właścicielom
wyprowadzanych
czworonogów – torebki,
pojemniki do wrzucania
torebek. Punkt wymaga
uzupełnienia. W regulaminie
nie określono kar za jego
nieprzestrzeganie. Brak takich
kar oraz ich nieegzekwowanie
spowoduje, że niektóre punkty
regulaminu będą martwe.

Obowiązki osób utrzymujących
zwierzęta niniejszy regulamin
określa, natomiast
uświadamianie mieszkańców w
temacie sprzątania po swoich
zwierzętach czy organizowanie
akcji nie wchodzi w zakres
regulaminu zgodnie z ustawą.
W postanowieniach końcowych
regulaminu powołujemy się na
przepisy, które umożliwiają
nam egzekwowanie kar.

