WYNIKI KONSULTACJI
W konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: wyboru metody
ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek
przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi w terminie od 30.10.2012 r. do 12.11.2012 r.
wzięły udział 2 organizacje pozarządowe, które wyraziły swoją opinię tj.
 Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych „Obiektyw”
 Towarzystwo Miłośników Milanówka

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
wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy
Milanówek

Nazwa organizacji

Uwagi i wnioski organizacji

Ustosunkowanie się Gminy

Towarzystwo Wspierania 1. W uchwale nie określono
Gmina nie przystąpiła do
Inicjatyw Społecznych
metody i stawek dla pozostałych przejęcia obowiązków gdyż nie
„Obiektyw”
nieruchomości – organizacji o
jest to przepis obligatoryjny
bardzo różnym charakterze, w
którym prowadzona jest
działalność produkcyjna,
handlowa, edukacyjna, opiekuńcza
itp.”
Towarzystwo
Miłośników Milanówka

2. Zdefiniowana (określona) ilość W regulaminie zostaną
odpadów posegregowanych, które określone normy ilościowe
będzie się odbierać od
mieszkańców (po 1 worku, a może
więcej?)
3. par. 2 – powinna być nią opłata Za miesiąc. Zostanie to
– za jaki okres? Czy za rok,
wprowadzone autopoprawką
miesiąc, tydzień? A może oplata
jednorazowa?
4. W uzasadnieniu pisze się o
prawdopodobnym utajnianiu
rzeczywistej liczby
zamieszkujących osób, tak, to
prawdopodobne. Pytanie tylko, jak
chce się to kontrolować?

Na dzień dzisiejszy nie ma
skutecznych metod kontroli w
tym zakresie, jednakże będziemy
szukać skutecznych rozwiązań w
tym zakresie

5. Czy podnajmujący mieszkania
lokatorzy (ci oficjalni mieszkańcy)
mają płacić osobno, czy właściciel
mieszkania (domu) łącznie za
wszystkich?

W zabudowie jednorodzinnej
właściciel płaci za wszystkie
osoby zamieszkujące, natomiast
w zabudowie wielorodzinnej
koszty na rzecz gminy wnosi
zarządca

