
UCHWAŁA NR XXXI/272/2020 
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII 

z dnia 27 maja 2020 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 i z 
2020 poz. 1579) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Piasecznie z siedzibą w Chylicach, uchwala się co następuje: 

§ 1.  W załączniku do uchwały nr XXVII/250/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 
4 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Góra Kalwaria wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 2 ust. 1. nazwa tabeli otrzymuje brzmienie: "BUDYNKI MIESZKALNE 

JEDNORODZINNE", 
2) w  § 4 ust. 1. nazwa tabeli otrzymuje brzmienie: "NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH 

NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE", 
3) w § 6 uchyla się ust. 1, 
4) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i ust. 4, w następującym brzmieniu: 

"3. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, nie dopuszczając do 
przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując 
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

4. Pojemniki z terenów przeznaczonych do użytku publicznego opróżniane są na bieżąco, 
nie dopuszczając do ich zapełnienia lecz nie rzadziej niż raz na tydzień. ", 
5) w § 9 ust. 4 wykreśla się następujące słowa: "stanowiące odpady komunalne", 
6) w § 10 ust. 4 wykreśla się następujące słowa: "stanowiące odpady komunalne", 
7) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Właściciel nieruchomości posiadający kompostownik 

przydomowy kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne.", 
8) w § 11 ust. 3 słowa „bioodpadów pochodzenia zwierzęcego" zastępuje się słowami 

"produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego", 
9) w § 12 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: 

3. Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym 
i porządkowym miejsca gromadzenia odpadów poprzez: 
1) gromadzenie odpadów jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach, w taki sposób, 

aby nie dochodziło do ich zmieszania, 
2) dbanie o czystość i porządek na terenie przylegającym do miejsc gromadzenia odpadów, 
3) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed przypadkowym rozprzestrzenianiem 

się odpadów, 
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4) ustawienie pojemników na równej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem wody 
i błota, 

5) ustawienie pojemników na terenie nieruchomości w miejscu łatwo dostępnym dla 
mieszkańców tej nieruchomości jak i pojazdów specjalistycznych przedsiębiorcy 
odbierającego odpady. 

10) § 17 w ust. 3 pkt c) otrzymuje brzmienie :"c) prowadzenie w miejscu publicznym psa na 
uwięzi;", 

11) § 17 w ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Psy muszą być wyprowadzone na smyczy i tylko 
przez osoby które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy rasy 
uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie 
przez osoby dorosłe.", 

12) § 17 w ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie 
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma 
możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.". 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Góra Kalwaria. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
   

  
 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Jan Rokita 
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