
UCHWAŁA NR IX/46/2019
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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

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 z art. 6r 
ust. 2a, ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust 3d 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 nr 1 do 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 tabela nr 
4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Rokita
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Załącznik do uchwały Nr  IX/46/2019

Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 27 lutego 2019 r.

Tabela 4
Sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Rodzaj Odpadu
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, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów, tekstylia.

Możliwość dostarczenia odpadów niebezpiecznych, 
zużytego sprzętu elektronicznego i elektronicznego, 
odpadów wielkogabarytowych, popiołu, odpadów 
budowlanych, rozbiórkowych, zużytych opon samochodów 
osobowych oraz innych frakcji określonych w przepisach 
prawa do wyznaczonego na terenie Gminy Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

Czas świadczenia usług  3 dni w tygodniu
Ograniczenia

Rodzaj odpadu Ilość:
Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne

1 m3 na rok w przypadku nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej, w tym szeregowej, grupowej,
0,5 m3na rok, na jeden lokal mieszkalny w przypadku 
nieruchomości w zabudowie wielolokalowej.
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