
Projekt 

UCHWAŁA Nr  

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia                2013 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Milanówek 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594), w związku z art. 6k ust. 1 pkt. 1 ustawy 

 z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 

4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) - po konsultacjach, określonych uchwałą nr 54/VII/11 Rady 

Miasta Milanówka z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów 

prawa miejscowego – Rada Miasta Milanówka  uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Milanówek, poprzez przyjęcie, że opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

2. Różnicuje się stawki w zależności  od  rodzaju zabudowy: wielorodzinnej, jednorodzinnej,  

a w zabudowie jednorodzinnej od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. 

 

§ 2 

1. W zabudowie wielorodzinnej miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi: 

1) 18,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość - jeśli odpady zbierane są w sposób 

zmieszany; 

2) 9,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość - jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny. 

2. W zabudowie jednorodzinnej miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi: 

1) jeśli odpady zbierane są w sposób zmieszany: 

a) 20,00 zł od osoby – jeśli nieruchomość zamieszkuje do 4 osób; 

b) 10,00 zł od każdej kolejnej osoby, powyżej czwartej, zamieszkującej nieruchomość. 

2) jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny: 

a) 10,00 zł od osoby – jeśli nieruchomość zamieszkuje do 4 osób; 

b) 5,00 zł od każdej kolejnej osoby, powyżej czwartej, zamieszkującej nieruchomość. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała Nr 266/XXV/13 Rady Miasta Milanówka z 26 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek. 

 
   § 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Maria Sobczak 



 

 

 

UZASADNIENIE 
 

Od 1 lipca 2013 r. wszyscy mieszkańcy Milanówka zostaną objęci zorganizowanym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi. System ten tworzą podjęte przez Radę Miasta Milanówka 

uchwały, będące prawem miejscowym, określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach.  

 

Zgodnie z art. 6 k ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy Rada Miasta Milanówka musi podjąć uchwałę  

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.  

Ustawodawca, w art. 6j ust. 1 i 2 wskazał cztery możliwe metody: 

1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

2) od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 

3) od powierzchni lokalu mieszkalnego, lub 

4) od gospodarstwa domowego, 

dopuszczając możliwość zastosowania więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy oraz 

różnicowanie staw opłaty m.in. od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, a także rodzaju 

zabudowy. 

 

Uwzględniając powyższe w niniejszej uchwale jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących  daną nieruchomość oraz 

stawki przedmiotowej opłaty, która została zróżnicowana w zależności od rodzaju zabudowy 

(jednorodzinna i wielorodzinna), a w zabudowie jednorodzinnej dodatkowo od ilości osób 

zamieszkujących daną nieruchomość. 

 

Przez zabudowę jednorodzinną  należy rozumieć budynki wolno stojące albo budynki w zabudowie 

bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiące 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 

przekraczającej 30% powierzchni całkowitej, natomiast przez zabudowę wielorodzinną należy rozumieć 

zabudowę  pozostałą. 

 

 

Przy ustalaniu stawki Gmina wzięła  pod uwagę:  

 liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Milanówek;  

 ilość wytwarzanych na terenie Gminy Milanówek odpadów komunalnych. 

 koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: 

wynagrodzenie firmy obsługującej system, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego 

zbierania odpadów oraz obsługę administracyjną systemu. 

 

Po przeanalizowaniu wszystkich kosztów Rada Miasta przyjęła następujące stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

 dla zabudowy jednorodzinnej: 
- przy zbieraniu odpadów w sposób zmieszany: 

20,00 zł od osoby – jeśli nieruchomość zamieszkuje do 4 osób; 

10,00 zł od każdej kolejnej osoby, powyżej czwartej, zamieszkującej nieruchomość; 

- przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny: 

10,00 zł od osoby - jeśli nieruchomość zamieszkuje do 4 osób; 

5,00 zł od każdej kolejnej osoby, powyżej czwartej, zamieszkującej nieruchomość. 

 dla zabudowy wielorodzinnej: 

- 18,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeśli odpady zbierane są w sposób zmieszany. 

-   9,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny; 

 

Powyższe stawki wynikają z szacunkowej kalkulacji kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami, która uwzględnia wynik postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów 



komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek w okresie  

od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. 
 

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód Gminy, zaś z pobranych opłat Miasto 

pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty oraz określenie wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, stanowi podstawę do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu. 

 

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Przygotowała: Emilia Misiak 

 

 

 

 

 


