
UCHWAŁA NR LVII/619/2018
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 31 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę 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, poz. 2232), art. 6r ust. 3 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r., poz. 1289, 
poz. 2056, z 2018 r., poz. 2422); 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. W załączniku 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" wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 dodaje się ustęp 18 w brzmieniu: „18. Przeterminowane leki,”;
2) w § 4 dodaje się ustęp 19 w brzmieniu: „19. Chemikalia.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
§ 3. 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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