
                                                U C H W A Ł A    Nr XXIX/151/2006     
R A D Y    GMINY    MURÓW

z dnia 23 luty 2006 r.

w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591 z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr.102 poz.1055, Nr116 
poz.1203, Nr167 poz. 1759,  Nr 214 poz.1806 z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457/ oraz 
art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. 
z 2005r. Nr 236 poz.2008/ Rada Gminy w Murowie uchwala  „Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Murów” w poniższym brzmieniu.

                                                                     Rozdział 1

                                                     POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                                           § 1 

Po uzyskaniu pisemnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu ustala 
się szczegółowe wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów, 
zwane dalej „regulaminem”
                                                                           § 2
Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1. Odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu ustawy 
z  dnia  27 kwietnia  2001r.o  odpadach (Dz.U.  z  2001r.  Nr 62,poz.628;  z  2002r.  Nr 41,poz.365, 
Nr  113,  poz.984,  Nr  199,  poz.1671;  z  2003r.  Nr  7,  poz.78;  z  2004r.  Nr  96,  poz.959, 
Nr 116, poz.1208, Nr 191, poz.1956; z 2005r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz.758
2. Odpadach komunalnych wielkogabarytowych i odpadach z remontów należy przez to rozumieć 
odpady  komunalne,  które  ze  względu  na  swoje  rozmiary  i  masę  nie  mogą  być  umieszczone 
w typowych pojemnikach,
3.  Odpadach  niebezpiecznych  -  rozumie  się  przez  to  frakcję  odpadów  niebezpiecznych 
w  rozumieniu  ustawy  o  odpadach,  a  więc  np.:  baterie,  akumulatory,  świetlówki,  resztki  farb, 
lakierów,  rozpuszczalników,  środków  do  impregnacji  drewna,  olejów  mineralnych 
i syntetycznych,, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania 
po aerozolach, zużyte opatrunki,
4. Podmiotach  uprawnionych-należy  przez  to  rozumieć  przedsiębiorców  posiadających  wydane 
przez wójta zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych,
5.  Nieczystościach ciekłych i zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć nieczystości 
ciekłe  i  zbiorniki  bezodpływowe  określone  przepisami  ustawy  z  dnia  13  września  1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6. Zwierzętach domowych i zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć odpowiednio 
zwierzęta domowe i zwierzęta gospodarskie określone przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o ochronie zwierząt /Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz.1002; z 2004r. Nr 69, poz.625, Nr 92, poz.880, 
Nr 96, poz.959; z 2005r. Nr 33, poz.289, Nr175, poz.1462/.
7.  Odpadach  roślinnych  -  należy  przez  to  rozumieć  odpady  powstające  w  wyniku  pielęgnacji 
i  upraw   prywatnych  lub  publicznych  terenów  zieleni  oraz  odpady  pochodzenia  roślinnego 
z targowiska.                                                                            



                                                                          § 3
Regulamin obowiązuje :
1/ właścicieli i posiadaczy nieruchomości, 
2/ kierowników budów,
3/ jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej.

                                                                     Rozdział 2
WYMAGANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPDÓW 

KOMUNALNYCH

                                                                       § 4

1.  Podmioty  wskazane  w  §  3  zobowiązane  są  do  prowadzenia  selektywnej  zbiórki  odpadów 
komunalnych w miejscowościach, w których zlokalizowane są pojemniki na odpady.
2.  Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z  zachowaniem ogólnych warunków 
usuwania odpadów, określonych w niniejszym regulaminie.
3.  Do selektywnej zbiórki odpadów stosuje się:

1) w zabudowie wielorodzinnej i w miejscach użyteczności publicznej odpowiednio oznakowane
         pojemniki z napisami – papier, szkło, tworzywa sztuczne,
     2) w zabudowie jednorodzinnej odpowiednio oznakowane pojemniki lub worki plastikowe,
                                                                    
                                                                     Rozdział 3

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
ORAZ  UPRZĄTANIA BŁOTA, ŚNIEGU, LODU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ

                                                                          § 5

1.  Podmioty wskazane w § 3 są obowiązane do utrzymywania czystości, porządku oraz należytego 
stanu  sanitarno-higienicznego nieruchomości.
2.  Znajdujące się na terenie nieruchomości lub posesji place zabaw i piaskownice dla dzieci należy 
utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarno-porządkowym , wymieniać piasek co najmniej dwa 
razy w roku i zabezpieczyć piaskownice przed dostępem psów,  kotów, oraz innych zwierząt.
3.  Jednostki  użytkujące  tereny  służące  komunikacji  publicznej  zobowiązane  są  w  obrębie 
przystanków  komunikacyjnych zainstalować kosze uliczne.
                                                                          § 6

1.  Podmioty wskazane w § 3 niniejszej uchwały mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia ze 
śniegu,  lodu,  błota,  liści  i  innych zanieczyszczeń z  bezpośrednio przyległego do nieruchomości 
chodnika oraz innych części  nieruchomości  służących do użytku publicznego, nie  stanowiących 
pasa jezdni.
2. Obowiązek dotyczy również bezzwłocznego usuwania lodu i nawisów śniegu z dachów  budynku 
przylegających do chodnika, dotyczy podmiotów określonych w §3 pkt 1-3.
3.  Obowiązek  uprzątnięcia  chodnika  i  innych  części  nieruchomości  służących  do  użytku 
publicznego nie stanowiących pasa jezdni, ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez:

1) odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów,
2) podjęcie  działań  likwidujących  lub  co  najmniej  ograniczających  śliskość  chodnika,  przy 

czym  materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego 
zastosowania,

4.  Zebrane  zanieczyszczenia  należy  gromadzić  w  pojemnikach  do  tego  przeznaczonych 
lub w miejscu nie utrudniającym  ruchu.                                                           



                                                                     Rozdział 4

WYMAGANIA W ZAKRESIE MYCIA I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
                                                                           
                                                                              § 7
1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem 
nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej 
lub zbiornika bezodpływowego.
2.  Zabrania się odprowadzania powstających ścieków do ziemi lub cieków i zbiorników wodnych. 
3.  Doraźne  naprawy i  regulacje  pojazdów samochodowych,  z  wyłączeniem napraw blacharsko- 
lakierniczych,  mogą  odbywać  się  w  miejscach  do  tego  celu  wyznaczonych  pod  warunkiem, 
że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego celu przeznaczonych

                                                                    Rozdział 5

RODZAJE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE ICH ROZMIESZCZENIA                     I 

UTRZYMANIA

                                                                              § 8

1.  Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w pojemnikach 
dostosowanych do mechanicznego wywozu, tj. pojemnikach o pojemnościach 120, 240, 1100 litrów 
oraz  kontenerach  KP-7  i  2,5m³.  Pojemniki  powinny  być  szczelne,  z  pokrywa  zabezpieczającą 
gromadzone  odpady  przed  dostępem  insektów,  gryzoni  i  innych  zwierząt  oraz  przed  opadami 
atmosferycznymi
2.  Odpady  niebezpieczne  należy  gromadzić  w  specjalnie  do  tego  oznakowanych  pojemnikach 
koloru czerwonego o poj. 120 lub 240 litrów.
3.  Odpady komunalne wielkogabarytowe i odpady z remontów należy gromadzić w wydzielonym 
miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez 
osoby do tego uprawnione.
4.  Nieczystości ciekłe, nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni 
ścieków,  winny być  gromadzone  w szczelnych  zbiornikach  bezodpływowych,  odpowiadających 
wymaganiom wynikających  z przepisów  odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo  budowlane  /  Dz.U.  z  2003r.  Nr  207  poz.2016,  z  2004r.  Nr  6  poz.41,  Nr  92  poz.881 
Nr 93,poz. 888, Nr 96 poz. 959, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 163 poz. 1362, Nr 163 poz.1364, 
Nr 169, poz.1419/

§ 9

1.  Odpady medyczne lub weterynaryjne,  powstające  w związku z  prowadzoną na terenie  danej 
nieruchomości  działalności  w  zakresie  usług  medycznych  lub  weterynaryjnych,  nie  mogą  być 
gromadzone  w  pojemnikach  służących  do  gromadzenia  odpadów  komunalnych.  Szczegółowe 
zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.
2.  Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi powinno odbywać się z zachowaniem przepisów 
art.17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach.



§ 10

1.  Liczba  pojemników  lub  urządzeń  powinna  gwarantować  ciągłość  zbierania  odpadów 
powstających na terenie  nieruchomości.
2.  W  sytuacjach  wyjątkowego  krótkotrwałego  zwiększenia  ilości  odpadów  komunalnych, 
dozwolone jest ich gromadzenie w szczelnych workach foliowych.
3.    Rozmieszczenie pojemników lub urządzeń do zbierania odpadów należy ustalić  z podmiotem 
uprawnionym  i  powinno być zgodne z obowiązującymi warunkami technicznym oraz nie może 
powodować nadmiernej uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich.   

§ 11

Podmioty  władające  nieruchomościami  określone  w  §3  pkt.1,  na  których  znajdują  się  tereny 
lub  obiekty  służące  do  użytku  publicznego,  mają  obowiązek  ustawienia  na  tych  terenach  lub 
obiektach  koszy  na  śmieci  i  systematycznego  ich  opróżnienia,  w  sposób  zapobiegający  ich 
przepełnieniu.

§ 12

1.  Podmioty władające  nieruchomościami  określone  w §3 pkt.1-3  zobowiązane  są  utrzymywać 
miejsce ustawienia pojemników i urządzeń do zbierania odpadów w czystości i porządku.
2.  Pojemniki  urządzenia  do  gromadzenia  odpadów  należy  utrzymywać  w  odpowiednim  stanie 
sanitarnym,  porządkowym  i  technicznym  poprzez  ich  okresowe  mycie  i  dezynfekowanie 
oraz poddawanie  bieżącym naprawom.
3.  Zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów w pojemnikach i urządzeniach do ich zbierania.  
 
                                                                    Rozdział 6

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 13

1. Opróżniania pojemników dokonywać  będzie przedsiębiorstwo wywozowe według przyjętego 
harmonogramu.
Ustala się częstotliwość opróżniania pojemników :

1) dla zabudowy jednorodzinnej  -  co najmniej 1 raz w miesiącu
2) dla zabudowy wielorodzinnej  -  co najmniej 1 raz w miesiącu
3) dla  budynków  biurowych,  przemysłowych,  handlowych,  usługowych,  szkół  i  przedszkoli 

-  co najmniej 1 raz w miesiącu
4) z ogródków działkowych  -  według potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
5) cmentarze  -  według potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

2. Częstsze, niż przewiduje harmonogram opróżnianie pojemników dokonywane będzie za odrębną 
opłatą.
3. Odbiór odpadów dużych (wielkogabarytowych) odbywać się będzie 2 razy w roku (w okresie 
wiosennym i jesiennym) w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym.
4. Potwierdzenie  wykonywania usługi za wywóz nieczystości stałych odbywa się na podstawie 
faktury.



§ 14

1. Odpady komunalne stałe usuwa się na składowisko odpadów komunalnych.
2. Nieczystości ciekłe usuwa się do oczyszczalni ścieków.

                                                                              § 15
  
1.  Podmioty  określone  w  §3  pkt.1-3  obowiązane  są  do  zawarcia  umowy na  odbiór  odpadów 
komunalnych  i  nieczystości  ciekłych  z  firmą  wywozową  posiadającą  stosowne  zezwolenie  na 
prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  tym  zakresie,  a  w  przypadku  dostarczania  odpadów 
komunalnych lub  nieczystości   ciekłych we własnym zakresie  -  do  posiadania rachunków za 
przyjęcie tych odpadów na składowisko  lub oczyszczalnię.
2. Podmioty określone w § 3 pkt.1-3 zobowiązane są do pobierania, przechowywania i okazywania 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, dowodów usunięcia ustalonej  ilości  odpadów w sposób zgodny z ustaleniami tejże 
ustawy.
                                                                     Rozdział 7

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

                                                                             § 16

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania właściwej opieki nad nimi, 
mającej  na  celu  ochronę  przed  zagrożeniem  dla  życia  i  zdrowia  ludzkiego  lub  uciążliwością 
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
                                                                          
                                                                             § 17
Zabrania się :

1) pozostawiania zwierząt domowych bez nadzoru, jeżeli nie są one należycie zabezpieczone lub
      nie  znajdują  się  w  pomieszczeniu  zamkniętym lub  na  terenie  ogrodzonym w sposób 
uniemożliwiając ich samodzielne wydostanie się,
2) wprowadzania  zwierząt  na  teren  piaskownic,  placów  zabaw  oraz  terenów  użyteczności 

publicznej,
 3)  dopuszczania  do  uszkadzania  lub  niszczenia  przez  zwierzęta  roślinności  na  terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego,
4) szczucia psami lub doprowadzania ich do stanu, w którym mogą stać się niebezpieczne dla 

ludzi i zwierząt.
                                                                            § 18

1.  Na tereny użyteczności publicznej psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a psy ras 
uznawanych za  agresywne na smyczy i w kagańcu.
2.   Zwolnienie psa ze smyczy jest  dozwolone wyłącznie poza terenami użyteczności publicznej 
i w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel 
lub opiekun ma  możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

§ 19

Właściciel  lub  opiekun  zwierząt  domowych  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  usuwania 
spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z  pomieszczeń i  terenów użytku publicznego, w tym 



z  klatek schodowych,  chodników, ulic,  skwerów, zieleńców, parków itp.,  pod rygorem skutków 
prawnych.                                                                                                                                      
                                                                    
                                                                     Rozdział 8

WARUNKI UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 
WYŁĄCZONYCH  Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

 § 20

1.  Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych do wspólnego 
użytku oraz w obrębie zabudowy wielolokalowej.
2.  Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
3.   Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany :

1) zapewnić  gromadzenie  i  usuwanie  powstających  w  związku  z  hodowlą,  odpadów 
i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszego regulaminu

2) nie dopuszczać do zanieczyszczania terenu  nieruchomości oraz środowiska,                      
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na  nieruchomości lub
      o  nieruchomościach  sąsiednich  uciążliwości takich jak: hałas, odór itp. 

       
                                                                    Rozdział 9

POSTĘPOWANIE ZE ZWIERZĘTAMI PADŁYMI I BEZDOMNYMI

§ 21

1.  Podmioty określone w §3 zobowiązane są do bezzwłocznego powiadomienia Urzędu Gminy 
w Murowie o znalezionych zwłokach zwierzęcych.
2. Gmina  współdziała  z  przedsiębiorstwami   podejmującymi  działalność  w  zakresie  zbierania, 
transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt.

  § 22

1.  Podmioty  określone  w  §3  zobowiązane  są  do  powiadomienia  Urzędu  Gminy   w  Murowie 
o błąkających się bezdomnych zwierzętach.
2. Gmina podejmuje działania zmierzające do ustalenia właściciela bezdomnego zwierzęcia.
3. W razie nie ustalenia właściciela zwierzęcia, zostanie ono przekazane do schroniska dla zwierząt.
                                                                    
                                                                    Rozdział 10

ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ CHORÓB PRZENOSZONYCH PRZEZ 
GRYZONIE

                                                                          § 23

1.  Właściciele budynków jednorodzinnych powinni w razie potrzeby do przeprowadzać deratyzację 
na terenie swojej nieruchomości.
2.  Wójt   poprzez  zarządzenie,  podaje  do  publicznej  wiadomości  termin  przeprowadzenia 
deratyzacji, po uzgodnieniu  z  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.



3.  W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy po 
uzgodnieniu  z  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,  określi  obszary podlegające 
obowiązkowej deratyzacji.                      
4.   Kosztami przeprowadzenia deratyzacji obciąża się właścicieli nieruchomości. 
                                                                   
                                                                    Rozdział 11

                                                   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1.  Prawo kontroli  w zakresie przestrzegania postanowień uchwały mają funkcjonariusze Policji 
oraz osoby upoważnione przez Wójta.
2.  Właściciele nieruchomości, na żądanie upoważnionego przez Wójta przedstawiciela  Urzędu 
Gminy,  zobowiązani  są  do  okazywania  dokumentów  potwierdzających  wywóz  odpadów 
komunalnych z nieruchomości, a także nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

§ 25

1.   Zabrania  się  spalania  odpadów  komunalnych  i  innych,  z  wyjątkiem  spalania  odpadów 
roślinnych,  które  mogą  być  spalane  w  sposób  nie  uciążliwy  dla  otoczenia,  nie  zagrażający 
rozprzestrzenianiem się ognia oraz pod kontrolą osoby dorosłej.
2.  Zabrania się wypalania ściernisk i traw. 

§ 26

Naruszenie  obowiązków  zawartych  w   uchwale  stanowi  wykroczenie  zagrożone  karą  grzywny 
i  podlega  postępowaniu  w sprawach  o  wykroczenia,  zgodnie  z  art.  10  ust.  2a  ustawy  z  dnia 
13 września  1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

                                                                          § 27

Uchwała  nie  dotyczy  odpadów  niebezpiecznych,  regulowanych  przepisami  ustawy   z  dnia 
27 kwietnia   2001r.  o  odpadach /  Dz.  U.  Nr 62,  poz.  628;  z  2002r.  Nr 41,  poz.  365,  Nr 113, 
poz. 984, Nr 199, poz.1671; z 2003r. Nr 7, poz. 78; z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1208, 
Nr 191, poz.1956; z 2005r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz.758, Nr130, poz.1087, Nr 175, poz.1458/

 § 28

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów

 § 29

Traci moc uchwała Nr XXI/136/97 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 1997r.  w sprawie 
ustalenia  szczegółowych  zasad  utrzymania  czystości  i  porządku   na  terenie  gminy  Murów 
zmieniona uchwałą Nr XXIII/152/97 z dnia 18 grudnia 1997r. w sprawie zmiany w/w uchwały.

 § 30

Uchwała  podlega ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Opolskiego oraz  poprzez 
rozplakatowanie na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Murowie i w poszczególnych sołectwach.



§ 31  

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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