
UCHWAŁA Nr XVI/121/2008
RADY GMINY MURÓW

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/40/2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007r. 
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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 
1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, 
poz.  1337,  z  2007r.  Nr  138  poz.  974,  nr  173  poz.  1218)  oraz  art.  4  ustawy  
z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, 
z  2006r.  Nr  144  poz.  1042)  po  zasięgnięciu  opinii  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  
w Opolu, Rada Gminy Murów uchwala co następuje:

§ 1

W  uchwale  nr  VIII/40/2007  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  13  września  2007r.  w  sprawie  Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3: 
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Murów polega na zbieraniu 
i odbiorze następujących odpadów:

a) Odpady wymieszane,
b) Odpady zbierane selektywnie w następującym zakresie:

− Odpady opakowaniowe (makulatura, szkło białe i kolorowe, tworzywa 
sztuczne, puszki aluminiowe i stalowe),

− Odpady wielkogabarytowe,
− Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (wystawiany prze nieruchomości w 

ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych),
− Zużyte opony,
− Odpady niebezpieczne,
− Odpady biodegradowalne.”

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Do selektywnej zbiórki odpadów stosuje się:
− System  kontenerowy-  w  zabudowie  wielorodzinnej  i  w  miejscach  użyteczności 

publicznej  odpowiednio  oznakowane  pojemniki  z  napisami-papier,  szkło,  tworzywo 
sztuczne,

− System  workowy  –  w  zabudowie  jednorodzinnej  odpowiednio  oznakowane  worki 
plastikowe na szkło opakowaniowe, makulaturę, i  tworzywa sztuczne, w tym również 
puszki  aluminiowe  i  kartoniki  po  napojach.  Zbiórka  selektywnie  zgromadzonych 
surowców  wtórnych  dotyczy  tych  posesji,  z  którymi  przedsiębiorstwo  wywozowe 
zawarło  umowę  na  wywóz  odpadów.  Odpady  biodegradowalne  w  postaci  odpadów 
zielonych (tzw. suchych) w workach z tworzywa sztucznego,

− System pojemnikowy- w zabudowie jednorodzinnej odpowiednio oznakowane pojemniki 
z  tworzywa  na  makulaturę,  tworzywa  sztuczne,  w  tym  również  puszki  stalowe  
i  aluminiowe.  Zbiórka  selektywnie  zgromadzonych surowców wtórnych dotyczy  tych 
posesji, z którymi przedsiębiorstwo wywozowe zawarło umowę na wywóz odpadów,

− Zbiórka  odpadów  niebezpiecznych  komunalnych  w  pojemnikach  i  kontenerze 
mobilnym.”



2. w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewidziane urządzenia do zbierania odpadów na terenie Gminy Murów to:

a) pojemniki  na  odpady  o  pojemnościach:  60l,  80l,  110l,  120l,  240l,  1100l-  szczelne,
z zamykanymi otworami wsypowymi,

b) kontenery o pojemnościach 3,5 m3, 5 m3, 10 m3

c) pojemniki  otwarte  (tzw.  muldy)  przeznaczone  do  zbierania  odpadów  budowlanych
o pojemności 7 m3

d) kontenery KP 7,
e) kosze uliczne o pojemności od 10l do 50 l,
f) worki foliowe oznakowane logo przedsiębiorstwa wywozowego.”

3. w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Odpady komunalne należy zbierać w urządzeniach , których minimalna pojemność wynosi:
1) pojemniki  o  minimalnej  pojemności  60l  w przypadku nieruchomości  zamieszkiwanych przez 

jedną osobę lub co najmniej jeden pojemnik 110 l dla nieruchomości zamieszkałych przez więcej 
niż jedną osobę,

2) pojemniki  o  minimalnej  pojemności  1100  l  dla  gospodarstw  domowych  powyżej  12  osób, 
wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorców zatrudniających powyżej 12 osób,(...)”

4. w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Opróżniania  pojemników  dokonywać  będzie  przedsiębiorstwo  wywozowe  według 
przyjętego harmonogramu.
Ustala się częstotliwość opróżniania pojemników na odpady komunalne zmieszane:
a) dla zabudowy jednorodzinnej- co najmniej jeden raz w miesiącu
b) dla zabudowy wielorodzinnej- co najmniej jeden raz w miesiącu
c) dla  budynków  biurowych,  przemysłowych,  handlowych,  usługowych,  szkół

i przedszkoli-co najmniej jeden raz w miesiącu
d) z ogródków działkowych-według potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu
e) cmentarze-według potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu
Ustala  się  częstotliwość  opróżniania  worków  i  pojemników  na  odpady  komunalne
segregowane:
a) dla zabudowy jednorodzinnej- co najmniej jeden raz na kwartał
b) dla zabudowy wielorodzinnej- co najmniej jeden raz w miesiącu
c) dla  budynków  biurowych,  przemysłowych,  handlowych,  usługowych,  szkół

i przedszkoli-co najmniej jeden raz w miesiącu”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 3

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

§ 4

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

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Sowada


