
UCHWAŁA NR IX/45/2019
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Góra Kalwaria

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. 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432, poz. 2500 ) oraz art.
4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1454, poz. 1629) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Piasecznie z siedzibą w Chylicach, uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr LII/546/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 września 
2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) Paragraf 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie „§ 2. 1. Właściciele nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej w tym budynków szeregowych, grupowych na których zamieszkują mieszkańcy, 
obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych według zasad określonych 
w poniższej tabeli:

ZABUDOWA JEDNORODZINNA W TYM BUDYNKI SZEREGOWE, GRUPOWE NA KTÓRYCH 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Lp. ODPADY SPOSÓB SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
1. Papier zbieranie do worka na selektywnie zbierany 

papier spełniającego wymagania określone w § 
9 ust. 1 Regulaminu.

2. Szkło zbierane do worka na selektywnie zbierane
szkło, spełniającego wymagania określone
w § 9 ust. 2 Regulaminu.

3. Metale i tworzywa sztuczne zbieranie do worka na selektywnie zbierane 
metale i tworzywa sztuczne, spełniającego 
wymagania określone w § 9 ust. 3 Regulaminu.

4. Odpady ulegające biodegradacji,  ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady zielone

zbieranie do worka na selektywnie zbierane 
odpady ulegające biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 
spełniającego wymagania określone
w § 9 ust. 4 Regulaminu.

5. Popiół z palenisk domowych zbieranie do worka na popiół spełniającego
wymagania określone w § 9 ust. 5 Regulaminu.

6. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 
odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne, odpady niebezpieczne, 
pojedyncze okna, żarówki, zabawki, styropian stanowiący 
część opakowań, popiół w workach, papier, szkło, metale, 
tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, 
tekstylia.

zbieranie w punktach selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, zgodnie 
z art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, 
poz. 1629).

2) Paragraf 3 ustęp 1 otrzymuje brzmienie „§ 3. 1. Właściciele nieruchomości w zabudowie 
wielolokalowej na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych według zasad określonych w poniższej tabeli:
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ZABUDOWA WIELOLOKALOWA

LP. ODPADY SPOSÓB SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

1. Papier zbieranie do pojemnika na selektywnie zbierany papier 
spełniającego wymagania określone w §
10 ust. 1 Regulaminu.

2. Szkło zbieranie do pojemnika na selektywnie zbierane szkło 
spełniającego wymagania określone w §
10 ust. 2 Regulaminu.

3. Metale i tworzywa sztuczne zbieranie do pojemnika na selektywnie zbierane metale  
i tworzywa sztuczne spełniającego wymagania 
określone w § 10 ust. 3 Regulaminu.

4. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady 
zielone

zbieranie do pojemnika na selektywnie zbierane odpady 
ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów, spełniającego wymagania 
określone w § 10 ust. 4 Regulaminu, a odpady ulegające 
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów zawierające odpady zielone w workach 
spełniających wymagania określone w § 
9 ust. 4 Regulaminu.

5. Popiół z palenisk domowych zbieranie do worka na popiół spełniającego wymagania 
określone w § 9 ust. 5 Regulaminu.

6. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone 
oraz odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne, odpady 
niebezpieczne, pojedyncze okna, żarówki, 
zabawki, styropian stanowiący część opakowań, 
popiół w workach, papier, szkło, metale, 
tworzywa sztuczne, odpady ulegające 
biodegradacji, papier, szkło, metale, tworzywa 
sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, 
tekstylia.

zbieranie w punktach selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, 
poz. 1629).

3) Paragraf 4 ustęp 1 otrzymuje brzmienie „§ 4. 1. Właściciele nieruchomości na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne obowiązani są do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych według zasad określonych w poniższej tabeli:

NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Lp. ODPADY SPOSÓB SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
1. Papier zbieranie do pojemnika/worka na selektywnie 

zbierany papier spełniającego wymagania 
określone w § 9 ust. 1 lub § 
10 ust. 1 Regulaminu.

2. Szkło zbieranie do pojemnika/worka na selektywnie 
zbierane szkło spełniającego wymagania 
określone w § 9 ust. 2 lub § 
10 ust. 2 Regulaminu.

3. Metale i tworzywa sztuczne zbieranie do pojemnika/worka na selektywnie 
zbierane metale i tworzywa sztuczne 
spełniającego wymagania określone w§ 
9 ust. 2 lub § 10 ust. 3 Regulaminu.
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4. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady zielone.

zbieranie do pojemnika/worka na selektywnie 
zbierane odpady ulegające biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 
spełniającego wymagania określone w §
9 ust. 4 lub § 10 ust. 4 Regulaminu.

5. Popiół z palenisk domowych zbieranie do worka na popiół spełniającego
wymagania określone w § 9 ust. 5 Regulaminu.

6. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 
odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne, odpady niebezpieczne, 
pojedyncze okna, żarówki, zabawki, styropian 
stanowiący część opakowań, popiół w workach, papier, 
szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające 
biodegradacji, tekstylia.

przekazywanie podmiotom uprawnionym do 
odbioru tych odpadów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Góra Kalwaria.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Rokita
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