
 

 

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 20.06.2013 r. 

do 26.06.2013 r. wzięła udział 1 organizacja pozarządowa, która wyraziła swoją 

opinię tj. 

- Stowarzyszenie Przyjazna Komunikacja 

 

Pełną treść zgłoszonych przez organizacje uwag i opinii publikujemy 

 w załączeniu. 

 

Proponowane przez w/w organizacje pozarządowe uwagi i opinie nie zostały 

uwzględnione w projekcie uchwały. 

 

 

Referat Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Zielenią 

inż. Emilia Misiak 

 

 

 

 

 

Przygotowała: E. Misiak  

 

 

 

 

 



 

 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 

 

Stowarzyszenie 

Przyjazna Komunikacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioskujemy, aby przy okazji 

regulacji kwestii śmieci odbieranych 

regularnie w ramach ustawy 

śmieciowej, o uregulowanie kwestii 

śmieci już na etapie budowy domów. 

W tej chwili tylko dobra wola 

inwestora sprawia, że zakupuje on na 

własny koszt kontener/zasobnik/worek. 

Na tym etapie nie podlega 

on deklaracji śmieciowej, choć już są 

generowane ogromne ilości śmieci, 

których nikt nie kontroluje a 

często znajdują się w okolicznych 

lasach, czego często doświadczamy w 

naszej okolicy, w postaci dzikich 

wysypisk śmieci. Uważamy, że 

Inwestor powinien mieć obowiązek 

zapewnienia odbioru odpadów z terenu 

budowy, opłata powinna być 

ryczałtowa do czasu podpisania 

deklaracji śmieciowej, aby nie opłacało 

się „przedsiębiorczemu” Inwestorowi 

kupić małego worka a resztę rozrzucać 

po okolicy. 

 

 

Uwaga nie uwzględniona - 

Gmina nie przejęła 

obowiązku  odbierania 

odpadów z nieruchomości 

niezamieszkałych, system 

dotyczy tylko nieruchomości 

zamieszkałych. Kwestie 

odpadów na etapie budowy 

właściciel ma obowiązek 

uregulować indywidualnie 

bądź przerzucić ten 

obowiązek na firmę, która  

wykonuje prace budowlane 

na danej nieruchomości, 

zgodnie z ustawą o 

odpadach.  

Ponadto przejęcie takiego 

obowiązku przez Gminę 

wymagało by zmiany innych 

uchwał, a na tym etapie 

systemu jest to niemożliwe. 

 


