
Uzasadnienie do proponowanych zmian 

Od ponad dwóch lat gminy w całym kraju mierzą się z nowym systemem gospodarki odpadami. 
Zmieniły się przepisy i teraz odpadami zarządzają sami mieszkaocy za pośrednictwem swoich 
radnych, którzy podejmują stosowne uchwały. Ustawa dopuszcza wybór jednej z czterech metod 
naliczania opłat: od osoby, od zużycia wody, od gospodarstwa domowego i od powierzchni 
mieszkania. Można też łączyd te metody.  

Rada Miasta Milanówka przyjęła wariant wyliczenia stawki  „od osoby”, ze zróżnicowaniem na typ 
zabudowy oraz ilośd osób zamieszkujących daną nieruchomośd. Metoda ta jednak przy wzięciu do 
wyliczeo stawki osób z ewidencji ludności spowodowała deficyt w systemie gospodarowania 
odpadami w wysokości ok. 500 tys. zł. Dlatego trzeba zastanowid się nad wprowadzeniem zmian.  

Koszty związane z odbieraniem , odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odebranych odpadów 

komunalnych pokrywane są w całości z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy  

w złożonych deklaracjach mają obowiązek wskazywad faktyczną liczbę osób zamieszkujących daną 

nieruchomośd, i na tej podstawie określa się wysokośd wnoszonej do gminy opłaty. 

Obecnie obowiązują w Gminie Milanówek stawki w wysokości 12 zł od osoby w przypadku 

selektywnej zbiórki odpadów i 6zł od każdej kolejnej osoby, powyżej czwartej zamieszkującej 

nieruchomośd, zaś 24 zł od osoby jeśli odpady odbierane są w sposób zmieszany i 12 zł od każdej 

kolejnej osoby powyżej 4 w zabudowie jednorodzinnej. 

W zabudowie wielorodzinnej stawka za selektywną wynosi 10 zł od osoby i 20 zł od osoby przy 

zbieraniu w sposób zmieszany. 

Podstawą wyliczenia tej stawki oprócz kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem 

odpadów, kosztów administracyjnych była liczba osób wskazanych w ewidencji ludności gminy 

Milanówek. 

Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych a liczbą osób wskazanych w złożonych deklaracjach w 

chwili obecnej wynosi prawie 1300 mieszkaoców, co przekłada się na mniejsze wpływy z tytułu opłaty 

za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

Deficyt w obecnym systemie powoduje koniecznośd wprowadzenia zmian aby zrealizowad nałożony 

przez ustawodawcę wymóg samofinansowania się systemu gospodarki odpadami w Gminie 

Milanówek.  

 


