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URZĄD 

MIASTA MILANÓWKA 

 

 

 
WYNIKI KONSULTACJI 

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

L.p. Treść opinii/ uwagi / propozycji 

zmian zapisów 

Sposób uwzględnienia / odniesienie się 

do opinii/ uwagi / propozycji zmian 

zapisów  

1. O ile nie przeszkadza mi zbieranie 

raz na miesiąc (naprzemiennie) 

papieru i szkła, to w przypadku 

odpadów "zielonych" proponuję, 

Uwzględniono w części* 

Poza tymi terminami ww. odpady można 

dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki 
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by w miesiącach kwiecień - 

październik odbierano wystawioną 

liczbę worków, a zostawiano tyle, ile 

przysługuje na posesję (na moją 4), 

bo Milanówek jest "miastem 

ogrodem", a flora żyje własnym 

życiem. A w marcu i listopadzie (jak 

obecnie) ekstra zbiórka trawy liści 

itp. 

Alternatywą jest podrzucenie 

worka(ów) sąsiadom, którzy ich nie 

wystawiają (a mam takich!). 

Odpadów Komunalnych (PSZOK).  

   

2. Powrót do podziału dotychczasowej 

frakcji „tworzywa i metale” na 

frakcje „metale” i „tworzywa” może 

spowodować że wystawione worki z 

odpadami metalowymi będą 

kradzione lub rozrywane, tak jak to 

miało miejsce przy poprzednim 

obowiązywaniu takiej segregacji, 

przez zbieraczy złomu. Mnożenie 

zaś frakcji może zniechęcać do 

selekcji odpadów. Tym bardziej, że i 

tak powstaje (słusznie) nowa frakcja 

:odpady wielomateriałowe” 

Nie uwzględniono  

Nie nastąpi podział dotychczasowej frakcji 

„tworzywa i metale” na frakcje „metale” 

i „tworzywa”. Metale i tworzywa nie będą 

gromadzone osobno.  

Odpady z metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw 
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 
tworzyw sztucznych, oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe  nadal 
będą gromadzone w  workach  żółtych 
o pojemności 120 l oznaczonych napisem 
„Metale i tworzywa sztuczne” (§ 9 ust. 2 
pkt 3 Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Milanówka, 
będącego załącznikiem do projektu 
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta 
Milanówka). 
 
W projekcie uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi w § 1 ust. 1 wskazane są 
frakcje odpadów komunalnych odbierane 
sprzed posesji w ramach uiszczonej przez 
właściciela nieruchomości, opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
 

 

 

3. Postuluję wprowadzenie (na stronie 

internetowej do pobrania) 

detalicznego wykazu odpadów jakie 

należy wyrzucać do poszczególnych 

frakcji. Ograniczenie się do kilki 

przykładów jest niewystarczające. 

Szczególnego doprecyzowania 

wymaga frakcja „odpady 

wielomateriałowe”. Jest to nowa 

frakcja i jest niezbędne 

wyszczególnienie licznych 

przykładów odpadów tego typu. 

Uwzględniono w części* 

na stronie Miasta Milanówka zostanie 

zamieszczona szczegółowa lista ze 

wskazaniem do jakiego worka należy 

wrzucać dany rodzaj odpadu.  

Obecnie lista z wykazem odpadów ze 

wskazaniem  do jakiego worka / 

pojemnika należy wrzucać poszczególny 

rodzaj odpadu dostępny jest na stronie 

internetowej Miasta Milanówka, w 

harmonogramie odbioru odpadów oraz na 

każdym worku do segregacji odpadów. 

Opakowania wielomateriałowe nie będą 

gromadzone w osobnym worku ale tak jak 

dotychczas w worku żółty, razem z 

odpadami opakowaniowymi z metali, 

odpadami tworzyw sztucznych, w tym 

odpadów opakowaniowych tworzyw 

sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe. 

4. Bioodpady w brązowych workach 

powinny być odbierane również w 

zimę 2x w miesiącu. 

Uwzględniono w części* 

  

5. Niejasny zapis odnośnie w zał. §3 

pkt.1 dot. odpadów leków oraz 

innych odpadów medycznych. Wg 

tego zapisu jedyna możliwość ich 

pozbycia się to osobiste oddanie w 

Nie uwzględniono  

W § 3 ust.1  wskazane są odpady, które 

są przyjmowane w Punkcie Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych 



4 

PSZOK. Dla niektórych mieszkańców 

(ja akurat mam blisko) może być to 

trudne pozbycie się takich odpadów 

jedynie w PSZOKu. 

(PSZOK). 

Przeterminowane leki można oddawać 

(poza PSZOK) w aptekach (zgodnie 

z § 15 ust. 6 pkt. 8 Regulamin utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta 

Milanówka, będącego załącznikiem 

do projektu uchwały w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Milanówka). 

 

 
* 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  


