
 

URZĄD 

MIASTA MILANÓWKA 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy,  

 

Uprzejmie informujemy, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na terenie miasta Milanówka wynoszą: 

 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24 zł 

za osobę (dla osób niekorzystających ze zwolnienia z części opłaty). 

 

Zwolnienie w części opłaty: 

- dla osób kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach 

przydomowych (dot. właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi) 

wynosi 4 zł od osoby miesięcznie. Wyliczenie opłaty wówczas wynosi 20 zł od osoby/m-c 

(stawka opłaty 24 zł od osoby/m-c – zwolnienie  w wysokości 4 zł od osoby/m-c);  

 

- dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny (Milanowską / Ogólnopolską) oraz dla osób 

korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (kryterium dochodowe) – 

w wysokości 50% miesięcznej stawki opłaty. Wyliczenie opłaty wówczas wynosi 12 zł od 

osoby/m-c 

 

Uwaga! 

Osoby korzystające jednocześnie ze zwolnienia w części opłaty wynikających z: 

- kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowych 

- posiadania Karty Dużej Rodziny lub kryterium dochodowego 

Obliczając wysokość opłaty miesięcznej w pierwszej kolejności uwzględniają ulgę z tytułu 

kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym (4 zł od osoby – wyliczenie 

opłaty wynosi wówczas 20 zł od osoby), a następnie stosują zniżkę w wysokości 50% od 

wyliczonej opłaty i wówczas wyliczenie opłaty wynosi 10 zł od osoby. 
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W przypadku osób korzystających ze zwolnienia z części opłaty z uwagi na posiadanie Karty 

Dużej Rodziny należy dołączyć kopie aktualnych kart wszystkich członków rodziny 

posiadających ww. karty. 

W przypadku osób korzystających ze zwolnienia z części opłaty z uwagi na kryterium 

dochodowe należy dołączyć stosowne zaświadczenie z Centrum Usług Społecznych.  

 

Osoby uprawnione do skorzystania z któregokolwiek ww. zwolnienia są zobowiązane do 

złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 415/XLIX/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 

8 września 2021 r., która jest dostępna  w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. 

Kościuszki 45 oraz ul. Spacerowej 4, lub pod linkiem:   

https://www.milanowek.pl/images/aa_uchwaly/2021/urm_415/Deklaracja_o_wysokosci_opla

ty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi-obowiazujaca_od_1_lipca_2021_copy.pdf 

lub 

http://www.milanowek.pl/strefa-mieszkanca/ochrona-srodowiska/odbior-smieci 

 

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 za I kwartał do 30 marca danego roku, 

 za II kwartał do 30 czerwca danego roku,  

 za III kwartał do 30 września danego roku, 

 za IV kwartał do 30 listopada danego roku. 

 

Ww. opłatę należy uiszczać na indywidualny numer konta danego podatnika lub w kasie 

Urzędu Miasta Milanówka (kasa czynna: pon. 10.00-16.00; wt.-czw. 9.00-15.00; pt. 9.00-

14.00; przerwa: 12.00-12.45). 
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