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URZĄD 

MIASTA MILANÓWKA 

 

 

 
WYNIKI KONSULTACJI 

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Milanówka  

 
przeprowadzono w terminie od 29.12.2020 r. do 28.01.2021 r.  

Opinie przyjmowane były na piśmie na formularzu zgłaszania opinii. Formularze można były 

składać:  

 w skrzynce podawczej, znajdującej się przy budynku A Urzędu Miasta Milanówka 

ul. Kościuszki 45; 

 listownie- wysyłając formularz opinii na adres Urzędu Miasta Milanówka; 

 e-mailem na adres: srodowisko@milanowek.pl  

 

Podczas konsultacji wpłynęły 2 „Formularze zgłoszenia opinii” za pomocą poczty 

elektronicznej e-mail. 

Poniżej ustosunkowanie się do wszystkich wniesionych uwag i propozycji złożonych 

na „Formularzach zgłoszenia opinii”. 

 

Odniesienie się do uwag zgłoszonych w ramach prowadzonych konsultacji społecznych 

projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Milanówka  

 

L.p. Treść opinii/ uwagi / propozycji zmian zapisów Sposób uwzględnienia / odniesienie się 

do opinii/ uwagi / propozycji zmian 

zapisów  

1. Proszę o zwrócenie uwagi na poniższy zapis w 
projekcie ww. Uchwały dotyczący częstotliwości i 
sposobu odbierania odpadów -w szczególności 
tzw. BIOODPADÓW, (fragment poniżej): 
Rozdział 4 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów 
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

Uwzględniono w części* 
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nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych 
do użytku publicznego. 
 
pkt.6. Ustala się następującą częstotliwość i 
sposób odbierania odpadów komunalnych: 
ppkt 4) bioodpady: 
a) zabudowa jednorodzinna – nie rzadziej niż raz 
na dwa tygodnie w ilości do 4 worków o 
pojemności 
120l; w okresie od 1 kwietnia do 31 października 
oraz w okresie od 1 listopada do 31 marca nie 
rzadziej 
niż raz w miesiącu; 
b) zabudowa wielorodzinna – nie rzadziej niż raz 
na tydzień, w okresie od 1 kwietnia do 31 
października oraz w okresie od 1 listopada do 31 
marca nie rzadziej niż raz w miesiącu; 
 
W Rozdziale 4 pkt. 6 przewiduje się STAŁĄ ILOŚĆ 
(4 worki 120 l z posesji) odbieranych 
BIOodpadów - niezależnie od ilości osób w 
gospodarstwie domowym. 
Takie rozwiązanie jest w sprzeczności z projektem 
Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty 
oraz określenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odbieranymi od 
właścicieli nieruchomości na terenie gminy 
Milanówek, ponieważ opłata jest zależna od ilości 
mieszkańców danej nieruchomości. 
 
Należy podkreślić, że BIOodpadami są nie tylko 
tzw. odpady ogrodowe (skoszona trawa, liście 
itp.) ale 
przede wszystkim tzw. odpady kuchenne 
(organiczne roślinne resztki z gospodarstw 
domowych), których 
wytwarzana ilość jest niezależna od pory roku, za 
to jest zależna od ilości osób w gospodarstwie 
domowym. 
 
W przypadku ustawowego obowiązku segregacji 
tzw. BIOdpadów, nie może być sytuacji, w której 
miasto 
ogranicza ich odbiór do 4 worków z posesji, 
niezależnie od ilości mieszkających tam osób. 
Dodatkowo przez 5 miesięcy (od 01listopada do 
31marca) zmniejsza się częstotliwość odbioru 
BIOodpadów: do 4 
worków raz w miesiącu. 
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Jednocześnie w projekcie Uchwały w spr. 
określenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami 
przewiduje się (§2p.2): podwyższenie stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w 
przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
w wysokości 3-krotnej stawki określonej w ust. 1. 
Jeżeli miasto de facto nie zapewnia 
wystarczającego odbioru BIOodpadów, 
uniemożliwia to uchwalanie, a później 
egzekwowanie podwyższonych stawek opłaty, w 
przypadku niedopełnienia 
obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych przez mieszkańców. 
 
Warto przypomnieć, że latach 2017-2018 
praktykowany był odbiór tzw. odpadów zielonych 
- 
ogrodowych w ilości 4 worków z posesji, (bez 
względu na ilość zamieszkujących ją osób) co 
zrozumiałe, ponieważ dotyczył zasadniczo tzw. 
odpadów ogrodowych (trawa, liście itp). 
Obecnie, kiedy do BIOodpadów wymagane jest 
również selekcjonowanie tzw. odpadów 
kuchennych - 
ich odbioru nie przewidziano w planowanym 
harmonogramie. Nadal jest zapis dot. odbioru 4 
worków z posesji, w ramach których mają być 
zarówno odpady ogrodowe jak i kuchenne 
(których ilość zależy wprost od ilości osób w 
gospodarstwie domowym). 
 
Przy obecnych założeniach w zakresie 
selektywnej zbiórki odpadów, odbiór tzw. 
BIOodpadów z zabudowy jednorodzinnej 
powinien być przeprowadzany ze stałą 
częstotliwością minimum 2 razy w miesiącu, 
niezależnie od pory roku, podczas każdego 
odbioru pozostałych frakcji odpadów. 
 
Jest to istotne również z powodów sanitarnych: 
przetrzymywania odpadów organicznych przez 30 
dni na 
posesji, stwarza zagrożenie epidemiczne, a także 
jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców, z powodu 
konieczności tak długiego gromadzenia psujących 
się odpadów. 
 
Ilość odbieranych BIOodpadów nie może też być 
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ograniczona do 4 worków z posesji niezależnie od 
ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. 
Najlepszym rozwiązaniem wydaje się brak 
sztywnych ograniczeń w ilości oddawanych 
worków z BIOodpadami, tak jak ma to miejsce w 
wypadku odbioru 
worków z pozostałymi frakcjami odpadów 
segregowanych (plastik, szkło) , których ilość nie 
jest limitowana w ramach każdego odbioru. Tym 
bardziej, że wielu mieszkańców zabudowy 
jednorodzinnej kompostuje część wytwarzanych 
BIOodpadów, ograniczając w ten sposób ich ilość. 
Stąd powinni mieć 
możliwość swobodnego oddawania przy każdym 
odbiorze pozostałych, niezagospodarowanych 
BIOodpadów, zależnie od potrzeb. Zwłaszcza w 
sytuacji, kiedy planowana jest tak radykalna - 
50% podwyżka opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

   

2. 

Domagam się zmian sposobu odbioru bio-

odpadów. Obecnie odbiór bio-odpadów wygląda 

w następujący sposób: 

- mieszkaniec segreguje bio-odpady w osobnym 

pojemniku 

- firma odbierająca miesza bio-odpady z 

odpadami ogólnymi 

- bio-odpady są ponownie oddzielane od 

odpadów ogólnych na instalacji odbiorczej ??? 

Bardzo proszę aby nie kontynuować takiego 

niegospodarnego procederu. W ten sposób nie 

szanują Państwo pracy mieszkańców którzy 

rzetelnie segregują bio-odpady. 

Nie jest to pojedynczy wypadek ale stały 

proceder. Sam po pół roku obserwacji 

zdecydowałem się na zaprzestanie pracochłonnej 

segregacji bio-odpadów skoro cała moja praca 

jest zniszczona na etapie wywozu. 

Nie uwzględniono 

Bioodpady odbierane są osobno niż 

odpady zmieszane.  

Odpady zmieszane gromadzone są  w 

pojemnikach, natomiast bioodpady w 

workach o pojemności do 120 l.  

Powyższe odpady nie są w żaden sposób 

mieszane ani zbierane razem. 

3. Nie wierzę w skuteczność ulgi w zamian za 

posiadanie kompostownika. 

Będzie się to wiązało z powszechnym 

naciąganiem ulgi. 

Nie uwzględniona  

Kwestia zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w przypadku kompostowania 
bioodpadów stanowiących odpady 
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komunalne w kompostownikach 
przydomowych nie jest przedmiotem 
konsultowanego projektu uchwały.  
Jest zawarta w projekcie uchwały w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
oraz określenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odbieranymi od właścicieli nieruchomości 
na terenie gminy Milanówek 
 

4. 

Odpady zielone/liście nie powinny być w ogóle 

traktowane jako ‘odpady’.  Powinny być 

odbierane jedynie indywidualnie i za pełną 

odpłatnością. Jeśli nawet ktoś zdecyduje się 

wywieźć odpady do lasu to nie będzie to 

stanowiło żadnego zagrożenia dla środowiska a co 

najwyżej szkody estetyczne. 

Nie uwzględniono 

Obowiązek odbierania przez Gminę  

bioodpadów wynika bezpośrednio z 

zapisów ustawy  z dnia 13 września 1996 

roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z 

późn. zm.).  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 

ww. ustawy Gminy zapewniają 

selektywne zbieranie odpadów 

komunalnych obejmujące co najmniej: 

papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

oraz bioodpady.  

   
* Bioodpady z zabudowy jednorodzinnej będą odbierane w następujący sposób: 
 
- styczeń - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w ilości do  
4 worków o pojemności 120l, przy czym pierwszy odbiór przypada w 1 tygodniu miesiąca, 
drugi odbiór w drugiej połowie miesiąca;  
- luty – nie rzadziej niż raz w miesiącu w ilości do  
4 worków o pojemności 120l; 
- marzec – kwiecień – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w każdej ilości; 
- maj – sierpień - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w ilości do  
4 worków o pojemności 120l; 
- wrzesień – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu: w pierwszej połowie miesiąca w ilości do 4 
worków o pojemności 120l; w drugiej połowie miesiąca w każdej ilości; 
- październik – listopad - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w każdej ilości; 
- grudzień - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu: w pierwszej połowie miesiąca w ilości do 4 
worków o pojemności 120l; w drugiej połowie miesiąca w każdej ilości. 
 
 
Z up. Burmistrza Miasta  
/-/ 
Ryszard Raban 
Zastępca Burmistrza  


