
UCHWAŁA Nr 452/XXXVII/14  

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 15 maja 2014 r. 

zmieniająca uchwałę 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy 

 z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391  

z późn. zm) - Rada Miasta Milanówka  uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale Nr 322/XXVIII/13  z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Milanówek, zmienionej uchwałą nr 383/XXXII/13 z dnia 28 listopada 

2013 r. § 2  uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§2 1. W zabudowie wielorodzinnej miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami  

    komunalnymi wynosi: 

1) 20,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość - jeśli odpady zbierane są  

w sposób zmieszany; 

2) 10,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość - jeśli odpady zbierane są w sposób 

selektywny. 

2. W zabudowie jednorodzinnej miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami    

   komunalnymi wynosi: 

1) jeśli odpady zbierane są w sposób zmieszany: 

a) 24,00 zł od osoby – jeśli nieruchomość zamieszkuje do 4 osób; 

b) 12,00 zł od każdej kolejnej osoby, powyżej czwartej, zamieszkującej nieruchomość. 

2) jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny: 

a) 12,00 zł od osoby – jeśli nieruchomość zamieszkuje do 4 osób; 

b) 6,00 zł od każdej kolejnej osoby, powyżej czwartej, zamieszkującej nieruchomość.” 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

   § 4 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

   § 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r., jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni  

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Maria Sobczak 

 

 



 

UZASADNIENIE 
 

 
Zgodnie z art. 6 k ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy 

zobligowana jest do wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości.  

Uchwałą nr 228/XXII/12 z dnia 29 listopada 2012 roku, a następnie uchwałą nr 266/XXV/13 z dnia 26 

marca 2013, uchwałą  nr 322/XXVIII/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. oraz uchwałą nr 383/XXXII/13  

z 28 listopada 2013 r. Rada Miasta Milanówka dokonała wyboru metody ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określiła i zróżnicowała stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 

Uzasadnionym powodem obecnej zmiany ustalonych stawek opłaty za zagospodarowanie odpadów 

komunalnych jest analiza systemu gospodarowania odpadami, począwszy od dnia jego wejścia  

w życie do dnia 25 kwietnia 2014 r., połączona z weryfikacją danych ze złożonych deklaracji.   

Z przeprowadzonej analizy wynika, że od stycznia 2014 r. ogólny strumień odbieranych odpadów 

komunalnych od mieszkańców uległ zmniejszeniu  w porównaniu do drugiego półrocza 2013 roku.  

Wobec powyższego zaistniała możliwość podjęcia stosownych rozmów przez Burmistrza Miasta 

Milanówka z Wykonawcą odnośnie obniżenia kosztów związanych z odbiorem odpadów od 

mieszkańców.  Powyższe rozmowy oraz ocena prawna przeprowadzona  wspólnie z odbiorcą odpadów  

pod kątem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych, umożliwiły 

podpisanie stosownego aneksu wcześniej zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie opadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek, 

co skutkuje   zmniejszeniem kosztów miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy z 218 880,14 zł do 

183 859,32 zł. 

Powyższe okoliczności uzasadniają zwrócenie się przez Burmistrza Miasta do Rady Miasta  

z wnioskiem o obniżenie stawek opłaty określonych w uchwale nr 383/XXXII/13 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 28 listopada 2013 r. 

Proponowane stawki opłaty ustalono na takim poziomie, aby pokryły one  koszty funkcjonowania 

systemu. W załączeniu kalkulacja wyjściowej stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów 

komunalnych.  

 

 

 

 

 


