
Projekt 
UCHWAŁA Nr ………………………… 

 
RADY MIASTA MILANÓWKA 

 
z dnia ……………………. 

 
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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21) oraz art. 6k ust. 1, ust. 2a pkt 1  
i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U.2020.1439 t.j. z dnia 2020.08.24), Rada Miasta Milanówka uchwala się, 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 § 2. 
 

§2. 
1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 34 zł 

miesięcznie od osoby. 
2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w przypadku niedopełnienia przez nich 
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w wysokości trzykrotnej 
stawki określonej w ust. 1. 

 
§3. 

1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa  
w §2 właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 6 zł miesięcznie od osoby. 

2. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw 
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 t.j. z dnia 2020.10.26), lub rodziny 
wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 
(Dz.U.2020.1348 t.j. z dnia 2020.08.06) w wysokości 50 % opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, o której mowa w § 2, a w przypadku nieruchomości na których 
kompostowane są bioodpady w wysokości 50 % opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynikającej z uwzględnienia zwolnienia z części opłaty, o którym mowa 
w § 3 ust. 1. 



§4. 
Traci moc uchwała Nr 48/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 roku 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 
Milanówek. 
 

§5. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 
 

§6. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2021 roku. 

  



UZASADNIENIE 
 
Zmiana stawki opłaty podyktowana jest wysokimi kosztami funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta. Ponadto Rada Gminy ustala 
podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, w przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
 

 

PSZOK 

Miesiąc Masa (Mg) Koszty brutto (zł) Koszty brutto (zł)

Grudzień 2019 149,60 108 250,56 658 912,46 3 828,00

Styczeń 109,40 79 161,84 569 385,41 3 828,00

Luty 35,17 30 007,04 504 460,22 3 828,00

Marzec 37,63 32 105,92 586 230,32 3 828,00

Kwiecień 342,38 292 118,62 865 399,78 3 828,00

Maj 101,44 86 548,61 709 975,56 3 828,00

Czerwiec 137,38 117 212,62 745 283,10 3 828,00

Lipiec 95,16 81 190,51 880 787,86 3 828,00

Sierpień 77,84 66 413,09 631 414,56 3 828,00

Wrzesień 98,14 83 733,05 734 284,07 3 828,00

Październik 131,66 112 332,31 698 019,85 3 828,00

Listopad 727,40 620 617,68 1 108 175,70 3 828,00

Razem 2 043,20 1 709 691,84 8 692 328,89 45 936,00

8 738 264,89

14 003

52,00

Koszty łącznie (zł)

Liczba osób zgłoszonych

Odpady ulegające biodegradacji
Kwota Faktury brutto (zł)

Koszty na 1 osobę (zł/mies.)


