
WYNIKI KONSULTACJI

W  konsultacjach  projektu  uchwały  Rady  Miasta  Milanówka  w  sprawie:  określenia 

szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  

uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. 

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 

określenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami. 

Nazwa organizacji Uwagi i wnioski organizacji Ustosunkowanie się Gminy

Towarzystwo Wspierania 
Inicjatyw Społecznych 
„Obiektyw”

1. Większość zapisów tej 
uchwały pokrywa się z 
zapisami Regulaminu. Czy jest 
potrzeba istnienia tych dwóch 
dokumentów, a może wystarczy 
bardziej logicznie i czytelnie 
opracować jeden?

Zgodnie z ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku gmina ma 
obowiązek wprowadzić w życie 
oba dokumenty oddzielnie

2. Par. 4 – dla zwiększenia 
czytelności zapisów proponuje 
przenieść pkt 13 na koniec, co 
ułatwi operowanie grupami 
odpadów. Dalej oprócz nazw 
umieszczać numery. Par. 5 i 6 – 
sprzęt, meble, opony itp. 
odbierać na zgłoszenie, 
przeznaczonym do tego 
samochodem. Par. 7- a co z 
odpadami nr 1 oraz 14-16? par. 
8 – sprzeczność z par. 7 pkt 1 

Zostanie rozpatrzone

Towarzystwo Miłośników 
Milanówka

Zbieranie opon w 
zaproponowany sposób nie ma 
sensu. Lepiej zbiórkę 
zorganizować przy współpracy 
ze wszystkimi zakładami 
wulkanizacyjnymi położonymi 
na terenie gminy.

Gmina nie przejmuje 
obowiązków od prowadzących 
działalność, w związku z 
powyższym musimy taką 
zbiórkę zorganizować 
bezpośrednio od mieszkańca

czy należy jednakowo 
traktować 4-miesięcznego 

Każdy wytwarza odpady i nie 
ma tu znaczenia wiek



milanowianina i 14-letniego? 
Ten maluch produkuje też 
odpady, np. pieluchy 
jednorazowe, ale jeśli ktoś jest 
ubogi to raczej pierze pieluchy 
tradycyjnym zwyczajem, bo to 
taniej. I zwiększa pobór wody i 
ścieków za co się płaci osobno.

Należy sprawdzić, jakie są 
ustawowe możliwości 
zastosowania zniżek w oplątach 
dla:

- emerytów  (w Milanówku ok. 
18% mieszkańców to emeryci i 
renciści),

- bezrobotnych,

- rodzin wielodzietnych 
(powyżej dwojga dzieci, w 
których dochód na jedną osobę 
nie przekracza określonej 
kwoty)

Ustawa nie przewiduje 
wprowadzenia ulg w opłacie 
śmieciowej


