UCHWAŁA NR XXVI/207/2016
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII
z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie
Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, częstotliwości odbierania odpadów oraz trybu i
sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r, poz. 1515 z późniejszymi zmianami1)) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a,
ust. 3b, ust 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami2)) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z siedzibą w Chylicach, uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
a) Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zwanymi dalej w uchwale
właścicielami nieruchomości, w tym rodzaje odbieranych odpadów komunalnych.
b) częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości,
c) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
d) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych.
e) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. Frakcje odpadów komunalnych, częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz sposób świadczenia usług przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości określa Załącznik Nr 1 do
Uchwały.
§ 3. 1. Gmina Góra Kalwaria dostarcza właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami
jednorodzinnymi worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym worki do zbierania
szkła w ilości niezbędnej do spełnienia obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych przez właścicieli takich nieruchomości.
2. Gmina Góra Kalwaria dostarcza właścicielom nieruchomości worki do selektywnego zbierania
odpadów zielonych w okresie od 1 maja do 31 października oraz worki do zbierania popiołu w okresie od
1 listopada do 30 kwietnia.
3. Dostarczane worki w kolorze żółtym półprzezroczystym służą do łącznego zbierania następujących
frakcji odpadów komunalnych:
a) tworzywa sztuczne,
b) papier,

1) Zmiany

ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890.
ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 1593; oraz 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 87, poz. 1596, poz. 1688, poz. 1045,
poz. 1269, poz. 1688 i poz. 1793.

2) Zmiany
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d) metal,
e) odpady wielomateriałowe.
4. Dostarczane worki w kolorze niebieskim półprzezroczystym służą do zbierania szkła.
5. Dostarczane worki w kolorze brązowym półprzezroczystym służą do zbierania popiołu.
6. Dostarczone worki w kolorze zielonym półprzezroczystym służą do zbierania odpadów zielonych.
§ 4. 1. Gmina Góra Kalwaria w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wyposaża jednorazowo w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych właścicieli
nieruchomości, którzy składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. Dostarczone pojemniki służą:
a) w zabudowie jednorodzinnej do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
b) w zabudowie wielorodzinnej do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie
zbieranych odpadów komunalnych.
§ 5. Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych od
właścicieli nieruchomości określają odrębne przepisy.
§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, należy
zgłaszać do Gminy Góra Kalwaria:
1) pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3go Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria,
2) telefonicznie - nr tel. 22 727 13 76,
3) elektronicznie – reklamacje.odpady@gorakalwaria.pl.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Góra Kalwaria.
§ 8. Traci moc uchwała Nr LX/647/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 sierpnia 2014r..
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych
odpadów.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zenon Nadstawny
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/207/2016
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 2 marca 2016 r.
Tabela 1
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy –
zabudowa jednorodzinna budynki wolnostojące.
Częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie odbierania
Rodzaj odpadu
odpadów komunalnych
Zmieszane odpady komunalne
Odbieranie raz na 2 tygodnie odpadów z pojemnika/pojemników
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Dopuszczalna pojemność
pojemnika/pojemników 120 dm3, lub 240 dm3 na zamieszkałą
nieruchomość. Posiadający certyfikat zgodności z normą PN-EN 840.
Selektywnie zbierane odpady
Odbieranie raz na 2 tygodnie worków z selektywnie zebranymi
komunalne:
odpadami komunalnymi (tworzywa sztuczne, papier, metal, odpady
- tworzywa sztuczne,
wielomateriałowe).
- papier,
- metal,
- opakowania wielomateriałowe.
Szkło
Odbierane raz w miesiącu w workach na selektywnie zbierane szkło.
Odpady zielone
Odbierane raz na 2 tygodnie w workach na odpady zielone, w okresie
od 1 maja do 31 października.
Popiół
Odbierany raz na 2 tygodnie w workach na popiół, w okresie
od 1 listopada do 30 kwietnia.

Tabela 2
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy –
zabudowa jednorodzinna- budynki szeregowe, grupowe.
Częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie odbierania
Rodzaj odpadu
odpadów komunalnych
Zmieszane odpady komunalne
Odbieranie raz w tygodniu z pojemnika/pojemników ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi (dotyczy miesięcy: maj, czerwiec, lipiec,
sierpień - w pozostałych miesiącach co 2 tygodnie). Dopuszczalna
pojemność pojemnika/pojemników 120 dm3, lub 240 dm3 na
zamieszkałą nieruchomość. Posiadający certyfikat zgodności z normą
PN-EN 840.
Selektywnie zbierane odpady
Odbieranie co najmniej raz na 2 tygodnie w workach z selektywnie
komunalne:
zbieranymi odpadami komunalnymi (tworzywa sztuczne, papier, metal,
- tworzywa sztuczne,
odpady wielomateriałowe).
- papier,
- metal,
- opakowania wielomateriałowe.
Szkło
Odbierane 1 raz w miesiącu w workach na selektywnie zbierane szkło.
Odpady zielone
Odbierane raz na 2 tygodnie w workach na odpady zielone, w okresie od
1 maja do 31 października.
Popiół
Odbierany raz na 2 tygodnie w workach na popiół, w okresie od 1
listopada do 30 kwietnia.

Tabela 3

Rodzaj odpadu
Zmieszane odpady

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy –
zabudowa wielolokalowa
Częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów
komunalnych
Odbieranie co najmniej 2 razy w tygodniu odpadów z pojemnika/pojemników ze
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komunalne
Selektywnie zbierane
odpady komunalne:
- tworzywa sztuczne,
- papier,
- metal,
- opakowania
wielomateriałowe.
Szkło

Odpady zielone
Popiół

zmieszanymi odpadami komunalnymi. Podstawowy pojemnik to 1 100 dm3.
Dopuszczalne są ponadto pojemniki o pojemności 240 dm3 oraz większe.
Posiadający certyfikat zgodności z normą PN-EN 840.
Odbieranie co najmniej raz w tygodniu odpadów z pojemników z selektywnie
zbieranymi odpadami komunalnymi (tworzywa sztuczne, papier, metal, odpady
wielomateriałowe). Podstawowy pojemnik 1 100 dm3. W uzasadnionych
przypadkach, np. z uwagi na ograniczenia terenowe i lokalowe, dopuszczalne jest
odbieranie takich odpadów gromadzonych w pojemnikach o mniejszej
pojemności. Posiadający certyfikat zgodności z normą PN-EN 840.
Odbieranie co najmniej raz w miesiącu z pojemników z selektywnie zebranym
szkłem. Podstawowy pojemnik to 1 100 dm3.
W uzasadnionych przypadkach, np. z uwagi na ograniczenia terenowe i lokalowe,
dopuszczalne jest odbieranie takich odpadów gromadzonych w pojemnikach
o mniejszej pojemności. Posiadający certyfikat zgodności z normą PN-EN 840.
Odbierane co najmniej raz na 2 tygodnie w workach na odpady zielone,
w okresie od 1 maja do 31 października.
Odbierany co najmniej raz na 2 tygodnie w workach na popiół, w okresie od 1
listopada do 30 kwietnia.

Tabela 4
Sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Rodzaj odpadu
Chemikalia, zużyte baterie i
Możliwość dostarczenia odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu
akumulatory, zużyty sprzęt
elektronicznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, popiołu,
elektryczny i elektroniczny,
odpadów budowlanych, rozbiórkowych, zużytych opon samochodów
meble i inne odpady
osobowych oraz innych frakcji określonych w przepisach prawa do
wielkogabarytowe, zużyte opony, wyznaczonego na terenie Gminy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
odpady zielone oraz odpady
Komunalnych.
budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne.

Id: 30EDD749-3E52-4577-8EF3-61875638CECE. Podpisany

Strona 2

