
UCHWAŁA NR XXII/136/2012
RADY GMINY MURÓW

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

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. 2001 nr 142 poz. 1591, z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz.558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 
1271 i nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717 i nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, 
z 2005 r. nr 172 poz. 1441 i nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128 i nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, 
nr 138 poz. 974 i nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111 i nr 223 poz. 1458, z 2009 nr 52 poz. 420 i nr 157 
poz. 1241, z 2010r. nr 28 poz. 142, poz. 146, nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230 z 2011 nr 117 poz.679, nr 134 
poz.777, nr .21 poz.113, nr 217 poz.1281, nr 149 poz. 887, z 2012r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Murów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Murów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. 

2. Za wyposażenie w odpowiedniej ilości i jakości pojemniki na odpady komunalne odpowiedzialny będzie 
przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie. 

3. Rodzaj pojemników służących do odbierania odpadów komunalnych uzależniony jest od liczby osób 
zamieszkujących daną nieruchomość i określony jest w odrębnej uchwale. 

4. Opłata za wyposażenie w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych obciąża właściciela nieruchomości, 
doliczona będzie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi w zależności od rodzaju 
pojemnika: 

1) typ 120 o pojemności 120 l. – 2,00 zł / miesiąc; 

2) typ 240 o pojemności 240 l. – 3,00 zł / miesiąc; 

3) typ 1100 o pojemności 1100 l. – 12,00 zł / miesiąc. 

5. Właścicielowi nieruchomości, który indywidualnie zakupił pojemnik na odpady komunalne nie spełniający 
wymagań określonych w normie PN-EN 840-1:2005 oraz w normie PN-EN 840-3:2005, zostanie dostarczony 
odpowiedni pojemnik, a do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi doliczona zostanie opłata określona 
w ust. 4. 

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie, odbiór 
i zagospodarowanie pojemnika przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych 
samodzielnie. 

2. Opłata za podstawienie, odbiór i zagospodarowanie odpadów uzależniona jest od pojemności kontenera lub 
worka na gruz i wynosi: 

1) gruzownik o pojemności 5m3 – 700,00 zł; 

2) worek na gruz 1m3 – 160,00 zł. 

3. Za dostarczenie, odbiór i zagospodarowanie gruzownika i worka na odpady budowlane i rozbiórkowe 
z remontów prowadzonych samodzielnie, odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, na 
zasadach określonych w umowie. 

4. Za usługi wymienione w niniejszym paragrafie, właściciel nieruchomości będzie wnosić opłatę do Urzędu 
Gminy w Murowie, a dowód jej uiszczenia będzie podstawą do zgłoszenia zapotrzebowania na usługę 
w przedsiębiorstwie wyłonionym w drodze przetargu. 
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5. Opłata o której mowa w ust. 2 winna być uiszczana przelewem na wskazany rachunek bankowy lub wpłatą 
do kasy Urzędu Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Józef Sowada
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