
 

UCHWAŁA Nr 48/VII/19 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 1 kwietnia 2019 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, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz.506 z późn. zm.) w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) - Rada Miasta 

Milanówka  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Dokonuje się wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki tej 

opłaty, ustalonej w paragrafie 2. 

 

§2. 

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24 zł za miesiąc 

od osoby, za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 32 zł 

za miesiąc od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane. 

  

§ 3 

1. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie 

przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 

ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769) oraz gospodarstw 

domowych obejmujących rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r., poz. 60). 

2. Wysokość zwolnienia wynosi 4  zł od stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały. 

 

   § 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

   § 5 

Tracą moc uchwały: Nr 452/XXXVII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 maja 2014 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie wybory metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek oraz Nr 132/XVIII/16 

Rady Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia właścicieli nieruchomości w części 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza 

kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz posiadających Kartę Dużej Rodziny. 

 

   § 6 

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

Mazowieckiego, z mocą obowiązywania od 1 maja 2019 r. 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

Janina Moława 



UZASADNIENIE 
Zgodnie z art. 6 k ust. 1 pkt. 1 oraz art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada 

gminy zobligowana jest do wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, zaś 

niniejsza opłata musi pokrywać koszty systemu gospodarowania odpadami. Koszty systemu obejmują: koszty 

odbioru, transportu, zbierania i odzysku odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnej zbiórki 

odpadów, obsługi administracyjnej czy edukacji mieszkańców.   

Zgodnie z art. 6 j ust.1 ustawy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości 

zamieszkałej stanowi iloczyn:  

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

2) ilości zużytej wody zdanej nieruchomości, lub 

3) powierzchni lokalu mieszkalnego  

- oraz stawki opłaty, która zostanie ustalona odrębną uchwałą. 

W niniejszej uchwale jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych na terenie 

gminy Milanówek przyjęto iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wybierając tę metodę 

uznano, że jest ona najbardziej sprawiedliwa, gdyż ilość powstających odpadów zależna jest od liczby osób 

je  wytwarzających. W przypadku kiedy pojawi się podejrzenie utajania rzeczywistej liczby osób 

zamieszkujących nieruchomość, przewiduje się wprowadzenie wyrywkowej kontroli ilości zamieszkałych 

osób, możemy wspomagać się ilością zużytej wody w danym gospodarstwie domowym, biorąc pod uwagę 

średnią zużycia wody na 1 osobę. Zostały również zgodnie z ustawą zastosowane różne stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny. 

Ze względu na znaczący wzrost kosztów obsługi systemu w naszej gminie zaistniała konieczność zmiany 

stawek opłaty. Przyjęte stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynikają 

z przeprowadzonej analizy kosztów systemu w naszej gminie, która wykazała, że opłaty pobierane  

od mieszkańców nie pokrywają kosztów jakie gmina ponosi na realizację systemu, który z roku na rok jest 

coraz droższy. Podniesienie opłat za wywóz śmieci wynika z cen, które gminie Milanówek oferowała firma, 

biorąca udział w postępowaniach przetargowych. Gmina Milanówek dwukrotnie organizowała przetarg, aby 

uzyskać możliwie najniższą cenę. Za każdym razem złożone oferty wskazywały na konieczność podniesienia 

opłat, a zawarte w nich kwoty znacznie przewyższały wpływy gminy z opłat za odbiór odpadów. 

Na wzrost kosztów wpływa m.in. przyjmowane obecnie prawo w zakresie dodatkowych wymogów i opłat, 

które są nakładane na firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów. Ponadto od 1 stycznia 2019 r została 

podniesiona o 100% opłata środowiskowa, która jeszcze w 2013 roku kiedy gminy wprowadzały system 

wynosiła nieco ponad 115 zł, w tym roku 170 zł za tonę niesegregowanych odpadów zmieszanych, od 2020 r. 

będzie to już 270 zł. To koszt, który muszą brać na swoje barki firmy, a pośrednio też gminy i mieszkańcy.  

Pozostałymi czynnikami mającymi wpływa na wysokość kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych 

jest brak możliwości pełnego zagospodarowania odpadów komunalnych, co wpływa na rosnące ceny ustalane 

przez operatorów odbierających odpady, co przekłada się na ceny oferowane w przetargach. Bardzo mała 

liczba instalacji do zagospodarowania odpadów w naszym regionie, w szczególności składowisk odpadów 

prowadzi również do drastycznego wzrostu cen za ich zagospodarowanie. Ponadto zwiększył się strumień 

odpadów, co spowodowało przepełnienie instalacji oraz wzrost cen za zagospodarowanie odpadów 

gromadzonych selektywnie, spowodowany decyzjami Chin, które jako największy importer odpadów, 

wprowadziły embargo na odpady z Europy.  

Problem „ śmieciowy” dotyczy dzisiaj nie tylko naszej gminy ale całego kraju, obecnie trwają prace nad 

rozwiązaniami, które mają na celu powstrzymanie wzrostu cen na rynku odpadów. 

Dlatego też konieczne jest podniesienie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny do 24 zł/osobę/miesiąc zaś w przypadku braku 

segregacji do 32 zł/osobę/miesiąc, oraz odejście od różnicowania stawki opłaty w zabudowie jednorodzinnej 

i wielorodzinnej, co będzie wiązało się z większymi wpływami do budżetu gminy na pokrycie większej niż 

dotychczas części kosztów gospodarowania odpadami.  

Zgodnie z art. 6k ust.4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy w drodze uchwały 

może  zwolnić w całości lub w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których 

dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w 

art. 8 st. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769) oraz gospodarstw 

domowych obejmujących rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz.U. z 2019 r., poz. 60). Obecnie z ulgi korzysta 765 osób więc przyjęcie rozwiązania 

zaproponowanego w paragrafie 3 niniejszej uchwały, polegający na wprowadzeniu częściowego zwolnienia 

skutkowałby wydatkiem z budżetu miasta na poziomie 3060 zł. 

Mając powyższe na względzie zwracam się o przyjęcie uchwały w zaproponowanym kształcie. 


