
UCHWAŁA NR LIV/592/2017
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zasad korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanego w Górze Kalwarii przy ul. Skierniewickiej

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15,  art. 30 ust. 1 i 2 pkt, 2, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r., poz. 1289); uchwały 
nr LII/547/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 września 2017 r. 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, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych 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,

§ 1. Uchwala się zasady korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanego w Górze Kalwarii przy ul. Skierniewickiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Góra Kalwaria.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zenon Nadstawny
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Załącznik do Uchwały Nr LIV/592/2017

Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 29 listopada 2017 r.

Zasady korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego 
w Gminie Góra Kalwaria przy ul. Skierniewickiej (teren kotłowni)

§ 1. 1. Określa się szczegółowe funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w gminie Góra Kalwaria przy ul. Skierniewickiej (teren kotłowni), zwany dalej PSZOK.

2. PSZOK czynny jest 3 dni w tygodniu, przez cały rok, oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od 
pracy, w dniach:
1) w okresie od początku maja do końca października w poniedziałki, środy i soboty w godzinach 10:00 

- 20:00, w pozostałych miesiącach:
a) w poniedziałki i środy w godzinach od 12:00 do 18:00,
b) w soboty w godzinach od 10:00 do 18:00.
§ 2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, wytworzone przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Góra Kalwaria.
§ 3. Właściciel nieruchomości oddając odpady komunalne na PSZOK zobowiązany jest okazać 

potwierdzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc.
§ 4. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK
1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2. Odpady niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe i opakowania po nich),
3. Oleje samochodowe max do 5 litrów jednorazowo,
4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe (stoły, szafy, kanapy, materace, dywany, wózki, rowery 

itp.),
5. Zużyte opony z samochodów osobowych,
6. Odpady ulegające biodegradacji, zawierające odpady zielone (pozostałości

z jedzenia, skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie itp.),
7. Pojedyncze okna (szyby należy usunąć i umieścić w pojemniku na szkło),
8. Żarówki,
9. Zabawki,
10. Styropian stanowiący część opakowań (np. po sprzęcie AGD),
11. Baterie i akumulatory,
12. Popiół w workach,
13. Papier,
14. Szkło,
15. Metale,
16. Tworzywa sztuczne,
17. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilościach:
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a.1m3 na rok w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, 
w tym szeregowej, grupowej,

b.0,5 m3 na rok, na jeden lokal mieszkalny w przypadku nieruchomości 
w zabudowie wielolokalowej.
§ 5. Rodzaje odpadów nieprzyjmowanych na PSZOK
1. Zmieszane odpady komunalne,
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje,

że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub 
obiektu na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano-
architektonicznej,

3. Odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.,
4. Odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż odpady 

komunalne z nieruchomości zamieszkałych,
5. Odpady nieprawidłowo zabezpieczone (płynne, w uszkodzonych opakowaniach, zanieczyszczone),
6. Wełna mineralna, styropian budowlany (np. z ocieplenia budynku),
7. Części samochodowe,
8. Karpy drzew.
§ 6. 1. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie

i na własny koszt.
2. Odpady powinny być przywiezione w takiej formie i ilości, aby możliwe było swobodne 

przeniesienie do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych znajdujących się na terenie 
PSZOK przez dostarczającego odpad bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

3. Obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, w sytuacji kiedy dostarczone odpady 
nie widnieją w wykazie lub gdy ich przyjęcie mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

4. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, 
w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów komunalnych oraz poruszania się po PSZOK.

§ 7. 1. Wszelkich informacji na temat PSZOK udziela pracownik Urzędu Miasta
i Gminy Góra Kalwaria pod numerem telefonu: 22 727 13 76.

2. Zasady korzystania z PSZOK dostępne są na stronie internetowej gminy pod adresem: 
www.gorakalwaria.odpadywgminie.com 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zenon Nadstawny

Id: 74DC885C-7CFF-4235-8686-55FE1974E2F3. Podpisany Strona 2

http://www.gorakalwaria.odpadywgminie.com/



