
NOWE ZASADY ODBIORU ŚMIECI - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

Od kiedy zacznie obowiązywać nowy sposób odbioru odpadów i przejęcie obowiązków przez Gminę? 

Nowy system gospodarki odpadami będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2013 roku. 

 

Czy nowe regulacje dotyczą wszystkich posesji na terenie gminy? 

Nie. Wprowadzane zmiany dotyczą tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

 Co należy zrobić w sytuacji, gdy na posesji znajduje się również własna działalność gospodarcza? 

Ponieważ wprowadzane zmiany dotyczą tylko nieruchomości zamieszkałych, znajdująca się na posesji firma musi 

mieć podpisaną umowę z firmą wywożącą odpady komunalne, niezależnie od tego, że od części zamieszkałej 

odpady zabierze firma jaką w drodze przetargu wyłoni Gmina. 

 

Co należy zrobić z obecną umową? 

Mieszkańcy powinni rozwiązać umowy zawarte z dotychczasowym przedsiębiorcą świadczącym usługi odbioru 

odpadów komunalnych, tak aby przestała obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 roku. Obowiązek ten nie 

dotyczy umów zawartych z firmą Aminex, obsługująca system selektywnej zbiórki odpadów oraz z  Zakładem 

Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o. o, ul. Sportowa 29. Należy zatem przeanalizować 

umowę zawartą z przedsiębiorcą, ponieważ różne firmy mają różne terminy rozwiązywania umów, i zgodnie z 

zawartymi  tam zapisami wypowiedzieć ją we właściwym czasie. Część firm samodzielnie, bez ruchu ze strony 

mieszkańców rozwiązuje umowy, bądź informuje ich o fakcie o wygaśnięciu umowy z dniem 30 czerwca 2013r. 

Jaka jest metoda naliczania opłaty? 

Na terenie naszej gminy opłata będzie zależna od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.  

 

Co będzie podstawą do wnoszenia opłaty? 

Deklaracja wypełniona przez właściciela nieruchomości. 

 

Jakie będą stawki opłat za odbiór odpadów? 

Na chwilę obecną rada Gminy  Milanówek podjęła uchwałę, w której określono stawki opłat w wysokości: 

W zabudowie wielorodzinnej miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
1) 22,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość - jeśli odpady zbierane są w sposób zmieszany; 
2) 10,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość - jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny. 

W zabudowie jednorodzinnej miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi: 

1) jeśli odpady zbierane są w sposób zmieszany: 

a) 25,00 zł od osoby – jeśli nieruchomość zamieszkuje do 4 osób; 
b) 12,50 zł od każdej kolejnej osoby, powyżej czwartej, zamieszkującej nieruchomość; 

2) jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny: 

a) 12,50 zł od osoby – jeśli nieruchomość zamieszkuje do 4 osób; 
b) 6,25 zł od każdej kolejnej osoby, powyżej czwartej, zamieszkującej nieruchomość. 

Po rozstrzygnięciu przetargu i poznaniu faktycznych kosztów gospodarowania odpadami możliwa jest zmiana 

wysokości w/w stawek. 



 Jeśli wybieram system selektywnej zbiórki odpadów to płacę 12,50 zł  i jeszcze dodatkowo  25 zł za 

odpady zmieszane?  

Opłata 12,50 zł obejmuje odbiór wszystkich odpadów, tych posegregowanych oraz pozostałości po selektywnej 

zbiórce odpadów. 

W jaki sposób będzie regulowana opłata za gospodarowanie odpadami? 

Wyliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami i wpisaną w deklarację, należy uiszczać w kasie lub na rachunek 

bankowy urzędu raz na kwartał. Pierwszą wpłatę będzie trzeba uregulować do dnia 15 września  2013r. 

 

Gdzie znajdę deklarację i do kiedy mam ją złożyć? 

Deklarację można pobrać ze strony www.milanowek.pl, a ponadto będziemy starali się aby wszyscy mieszkańcy 

otrzymali deklarację bezpośrednio do skrzynki. Dodatkowo będzie można ją zabrać z urzędu. 

Do kiedy należy złożyć deklarację? 

Wypełnioną deklarację należy złożyć do Urzędu Miasta Milanówka do dnia 31 maja 2013 roku 

Co mam zrobić w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji? 

Każda zmiana danych zawartych w deklaracji wymaga złożenia nowej deklaracji.  

(np. zmiana liczby mieszkańców, danych adresowych etc.). 

Co w sytuacji, gdy deklaracja nie zostanie złożona? 

W przypadku niezłożenia deklaracji, burmistrz  w drodze decyzji określi wysokość należnej opłaty. Do jej 

obliczenia zastosowana będzie podwyższona stawka 

Kto będzie odbierał odpady? 

W nowym systemie odbiorem odpadów będzie się zajmowała firma wyłoniona w drodze przetargu ogłoszonego 

przez gminę. 

 

Czy warto segregować odpady? 

Tak. Mieszkańcy, którzy podejmą się trudu segregując odpady będą to robić z korzyścią zarówno dla środowiska 

jak i dla siebie, ponieważ za selektywną zbiórkę ustalona jest niższa opłata a worki gmina przekazuje 

właścicielom nieodpłatnie 

 

Jak wygląda sprawa pojemników i worków na odpady? 

W zabudowie jednorodzinnej obowiązywać będzie wyłącznie system workowy. Worki na odpady  dostarczy firma 

zajmująca się odbiorem odpadów. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej będzie system pojemnikowy.  

Dlaczego w zabudowie jednorodzinnej nie będzie pojemników? 

Ze względu na zwiększenie kosztów systemu, które generuje wyposażenie nieruchomości w  pojemniki, Gmina 

przyjęła system workowy, który jest zdecydowanie tańszy. 

W jaki sposób będzie wyglądała segregacja odpadów? 

Odpady należy posegregować na następujące frakcje: makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne/złom / tetrapak  oraz 

reszta tzw. odpady zmieszane pozostałe po segregacji. 



 Do worka/pojemnika w kolorze białym  (szkło) -  należy wrzucać szkło białe i kolorowe bez nakrętek. 

 Do worka/pojemnika w kolorze niebieskim ( makulatur) -  należy wrzucać papier, tekturę.  

 Do worka/pojemnika w kolorze żółtym – należy wrzucać  metal, plastik, opakowania wielomateriałowe . 

Odpady zmieszane czyli to co zostanie z odpadów po wydzieleniu z nich powyższych grup odpadów. Generalnie 

jak nie wiemy gdzie umieścić dany odpad to należy go wrzucić do worka/pojemnika na odpady zmieszane. 

Jak będzie wyglądał odbiór liści po wejściu systemu? 

Mieszkaniec będzie miał możliwość oddania liści, skoszonej trawy w dowolnych  workach, z wyłączeniem 

worków, o których mowa powyżej. 

 

Jaka będzie częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i posegregowanych? 

W przypadku mieszkańców domów jednorodzinnych: 

 Odpady zmieszane  - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie . 

 Odpady posegregowane raz na miesiąc. 

W przypadku mieszkańców zabudowy wielolokalowej czyli tzw. bloków: 

 Odpady zmieszane nie rzadziej niż 2 razy na tydzień,  

 Odpady posegregowane 1 raz w tygodniu 

Czy ktoś będzie kontrolował czy odpady są faktycznie segregowane zgodnie z deklaracją? 

Tak. Firma, która wygra przetarg i będzie wywozić odpady z terenu gminy zobowiązana będzie do informowania 

gminy o nieprawidłowościach w tym zakresie.  

 

Co będzie w przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje, że będzie segregował odpady, a nie 

będzie tego robić? 

Z uwagi na fakt, że opłata za odpady segregowane będzie niższa, natomiast za odpady niesegregowane wyższa, 

w przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, zostanie wydana decyzja administracyjna o nałożeniu 

na właściciela nieruchomości wyższej opłaty. 

W jakie dni będą odbierane odpady? 

Do końca czerwca każda zamieszkana nieruchomość otrzyma harmonogram odbioru odpadów.  

 

  

 


