
UCHWAŁA Nr 325/XLI/21 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 1 marca 2021 r. 

 

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. z 2020 r., poz. 713 tj. 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. z 2020 r., poz. 1439 tj. 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 24 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 dwukrotnej stawki określonej 

w ust. 1, tj. 48 zł od osoby. 

§3. 

1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 

w §2właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, 

proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

z gospodarstw domowych w wysokości 4 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  tj. 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  

tj. z dnia  2020.08.06) w wysokości 50 % opłaty zagospodarowanie 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 311/XL/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 lutego 2021 r. 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021roku. 

 

 

 

               Przewodniczący  

        Rady Miasta Milanówka 
 

                          Kamil Bialik 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
W doktrynie orzeczniczej przyjęło się, że podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w przypadku 
niedopełnienia przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinna 
mieć wymiar liczbowy a nie jak określono pierwotnie w wysokości „dwukrotnej”. 
 
 


