
 
 

UCHWAŁA Nr 232/XXII/12 
RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 29 listopada 2012 r. 
 

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę  
za gospodarowanie odpadami.  
 
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
 i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 4 ust.1 ustawy 
 z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po 
konsultacjach, określonych uchwałą nr 54/VII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 maja 
2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa 
miejscowego - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian  
za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami,  
a w szczególności:  

1) ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości; 
2) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 
3) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości; 
4) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych.  
 

§ 2 
1. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, świadczone będą przez podmiot 
wyłoniony w drodze przetargu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.), zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. 

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych należy udostępnić właścicielom  
nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.  

 
§ 3 

Ustala się, że od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość 
odpadów komunalnych. 

§ 4 
W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, 
Gmina Milanówek świadczy usługę odbioru niżej wymienionych odpadów komunalnych  
i odpadów niebezpiecznych:  

1) odpadów zmieszanych oraz pozostałości z segregowania odpadów wraz z pozostałymi 
bioodpadami (frakcja mokra); 

2) papieru i tektury; 



3) tworzyw sztucznych;  
4) metali; 
5) szkła; 
6) opakowań wielomateriałowych; 
7) zmieszanych odpadów opakowaniowych; 
8) odpadów ulegających biodegradacji ogrodowych;  
9) zużytych baterii i akumulatorów; 
10) przeterminowanych leków; 
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 
13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie;  
14) opakowań po nawozach sztucznych; 
15) opakowań po farbach i lakierach; 
16) zużytych opon.  

 
§ 5 

Ustala się częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, 
odpadów, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały:  

1) odpadów zmieszanych oraz pozostałości z segregowania odpadów wraz z pozostałymi 
bioodpadami (frakcja mokra) – raz na dwa tygodnie; 

2) odpadów ulegających biodegradacji ogrodowych  i zielonych - raz na dwa tygodnie; 
3) papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali  i opakowań wielomateriałowych 

- raz w miesiącu; 
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych  oraz zużytych opon  -  raz w miesiącu; 
5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie 

 – na indywidualne zgłoszenie do Urzędu Miasta Milanówka, Referatu ochrony 
Środowiska i Gospodarki Zielenią; 

6) pozostałych, nie wymienionych w pkt 1-5 odpadów - raz w miesiącu. 
 

§ 6 
Ustala się częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, 
odpadów, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały: 

1) odpadów zmieszanych oraz pozostałości z segregowania odpadów wraz z pozostałymi 
bioodpadami (frakcja mokra) – nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu; 

2) odpadów ulegających biodegradacji, ogrodowych  i zielonych - nie rzadziej niż dwa 
razy w tygodniu; 

3) papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła  i metali  opakowań wielomateriałowych  
– raz w tygodniu; 

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych  oraz zużytych opon – raz w miesiącu; 

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie  – 
na indywidualne zgłoszenie do Urzędu Miasta Milanówka, Referatu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Zielenią, po uzgodnieniu z zarządcą miejsca na ustawienie 
pojemnika na terenie nieruchomości; 

6) pozostałych, nie wymienionych w pkt 1-5 odpadów - raz w miesiącu. 
 

§ 7 
1. Odpady, o których mowa w § 4 pkt 9-16 należy dostarczyć do pojemników 

znajdujących się w wybranych punktach handlowych, placówkach oświatowych oraz 
Urzędzie Miasta Milanówka, lub w inny sposób ustalony w harmonogramie odbioru 
odpadów komunalnych. 



2. Odpady, o których mowa w § 4 pkt 1-8 należy przekazywać podmiotowi 
świadczącemu usługi odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem 
odbioru odpadów komunalnych.  

 
§ 8 

1. Ustala się, że w punkcie selektywnego zbierania odpadów należy odbierać niżej 
wymienione rodzaje odpadów: 

 1) chemikalia, 
 2) zużyte baterie i akumulatory, 
 3) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
 4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
 5) zużyte opony, 
            6) odpady poremontowe. 

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinien być czynny: 
 1) w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00, 
 2) w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w godzinach od 8.00 do 14.00. 

3. Dopuszcza się powierzenie zorganizowania i prowadzenia punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu  
na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

 
§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka 
 

§ 10 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązywania od dnia1 lipca 2013 r. 
  
 
 
 

Przewodnicząca 
Rady Miasta Milanówka 

 
mgr Maria Sobczak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
Do uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta Milanówka. 
W związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) gmina ma obowiązek 
przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 
Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Milanówek w 
ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli 
nieruchomości.  
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek 
odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w podziale na co najmniej 6 
frakcji: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz 
odpadów ulegających biodegradacji. Pozostałe frakcje zostały dodane do świadczonych usług 
w celu uszczelnienia systemu gospodarki odpadami oraz jako kontynuacja dotychczasowo 
podjętych zadań przez Gminę Milanówek, takich jak: pojemniki na przeterminowane leki, 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych oraz niebezpiecznych 
w gminnym punkcie odbioru odpadów. 
Opłata obejmuje odebranie od właścicieli nieruchomości wytworzonych odpadów z każdego 
gospodarstwa domowego. Wartość ta została obliczona na podstawie danych Głównego 
Urzędu Statystycznego na temat średniej ilości odpadów wytwarzanych w ciągu roku przez 
jednego mieszkańca Województwa Mazowieckiego, która wynosi 0,32 Mg. Odebranie 
wszystkich odpadów od właściciela nieruchomości w ramach jednej opłaty, pozwoli na 
ograniczenie ilości odpadów zagospodarowywanych ze względów finansowych „domowymi” 
metodami, szkodliwymi dla zdrowia mieszkańców oraz niszczącymi krajobraz Milanówka. 
Podział odpadów komunalnych na dwie grupy umożliwia dogodne oraz czytelne podanie 
częstotliwości wykonywania usługi. Zostanie też wykorzystany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Na podstawie tej uchwały po wyłonieniu w przetargu wykonawcy 
usługi, zostanie przygotowany harmonogram odbioru odpadów. 
Uchwała przewiduje także rozszerzenie działalności punktów odbioru odpadów 
niebezpiecznych takich jak baterie i przeterminowane leki. Ustawienie większej ilości 
specjalnych pojemników na terenie miasta spowoduje większą ich dostępność dla 
mieszkańców i ograniczy przekazywanie tych odpadów na składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne. 
Procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów podane dla każdego rodzaju odpadu 
uniemożliwiają składowanie na składowiskach takich odpadów, które mogą zostać poddane 
recyklingowi lub mogą służyć jako paliwo do produkcji energii. Jednocześnie procesy te nie 
stanowią ograniczenia dla potencjalnych wykonawców usługi. Mają na celu efektywne 
działanie nowego systemu gospodarki odpadami na rzecz ochrony środowiska. 
Zakres świadczonych usług przez Miasta Milanówka został tak zaplanowany, aby w jak 
najbardziej efektywny sposób, środki uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi dogodnego dla mieszkańców. 
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stanowi akt prawa miejscowego i jest 
bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty. 
Wszystkie te uchwały tworzą podstawę do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w Milanówku. 
 
 


