WARIANT I (pozostawienie obecnej stawki)
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zabudowa jednorodzinna:
Zabudowa wielorodzinna:
Odpady zbierane
Odpady zbierane
Odpady zbierane
Odpady zbierane
w sposób selektywny
w sposób zmieszany
w sposób selektywny
w sposób zmieszany
12, 00 zł /os., (jeśli
24,00 zł /os., (jeśli
10,00 zł od każdej osoby 20, 00 zł od każdej osoby
nieruchomość
nieruchomość
zamieszkującej daną
zamieszkującej daną
zamieszkuje do 4 osób), zamieszkuje do 4 osób),
nieruchomość
nieruchomość
6,00 zł od każdej kolejnej
12, 00 zł od każdej
osoby, powyżej czwartej kolejnej osoby, powyżej
zamieszkującej
czwartej zamieszkującej
nieruchomość
nieruchomość

*Dla rodzin posiadających Milanowską Kartę 3+ na podstawie odrębnej uchwały zostanie
zastosowana ulga w wysokości 50 % stawki podstawowej tj. 6 zł
Zastosowanie ulgi dla rodzin wielodzietnych nie wpływa na zwiększenie opłaty dla
pozostałych mieszkańców. Koszty muszą być pokryte z budżetu miasta.

Przykład wysokości opłaty miesięcznej w rozbiciu na ilość osób zamieszkujących
nieruchomość deklarując system selektywny
ilość osób zadeklarowanych
1osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osób
6 osób
7 osób
8 osób

Zabudowa jednorodzinna
12 zł
24zł
36zł
48zł
54zł
60zł
66zł
72zł

Zabudowa wielorodzinna
10 zł
20 zł
30 zł
40 zł
50 zł
60 zł
70 zł
80 zł

Metoda naliczania opłaty „od osoby” wydaje się dobra i przejrzysta i w miarę sprawiedliwa,
gdyż zakłada, że każdy mieszkaniec płaci po równo bez względu na to ile wytwarza odpadów
i w jakim jest wieku. Zapewnia proste wyliczenie opłaty, przy założeniu, że zna się
prawdziwą liczbę osób zamieszkujących ( a niezameldowanych) w gminie.
Do obliczeń obecnej stawki opłaty była wzięta właśnie liczba osób z ewidencji ludności, co
wpłynęło na deficyt w systemie i konieczność zweryfikowania opłaty.
Poniżej prezentujemy jak będą wyglądały wpływy z opłaty obowiązującej na dzień
dzisiejszy, na podstawie danych z deklaracji.

Wpłaty mieszkańców wg obowiązujących stawek.
Zabudowa wielorodzinna:
1.
1a 44 osoby x 20zł = 880zł
1b 3783 osób x 10zł = 37 830 zł
Zabudowa jednorodzinna:
2.
2a 269 osób zbierających odpady w sposób zmieszany x 24zł = 6456zł (do 4 osób
w gospodarstwie)
45 osób x 12zł = 540zł (powyżej 4 osób w gospodarstwie)
2b 7357 osób zbierających odpady w sposób selektywny x 12zł = 88 284zł (do
4 osób w gospodarstwie)
2945 osób zbierających odpady w sposób selektywny x 6zł = 17 670zł (powyżej
4 osób w gospodarstwie)
3. 1290 osób, które nie są ujęte w systemie:
1290 x 12 zł = 15 480 zł
Miesięczne dochody wyniosą 167 140,00zł x 12 miesięcy = 2 005 680,00zł
Gmina pozostawiając obecną stawkę wyliczoną biorąc ilość osób z ewidencji dołoży –
510 590. 30 zł
Przeliczając opłatę w oparciu o liczbę osób z deklaracji (14 443 osoby) przy obecnych stawkach
Gmina dołoży do systemu 696 350,00 zł.

