
UCHWAŁA NR XXVI/164/2013
RADY GMINY MURÓW

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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 z 2013r. poz. 153) oraz art. 6r ust. 
3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 
951 z 2012r, poz. 21, poz. 228 z 2013r.), Rada Gminy Murów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, z nieruchomości odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) makulaturę, w tym kartony i opakowania wielowarstwowe po napojach; 

2) tworzywa sztuczne w tym opakowania PET i puszki po napojach; 

3) szkło oraz opakowania ze szkła za wyjątkiem stłuczki szklanej; 

4) odpady biodegradowalne; 

2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w § 3: 

1) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

2) przeterminowane leki i chemikalia; 

3) zużyte baterie i akumulatory; 

4) zużyte opony; 

5) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych; 

6) odpady budowlano – remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we 
własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na 
wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej; 

3. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1-4 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości. 

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, z nieruchomości odbierana jest następująca ilość odpadów komunalnych zmieszanych: 

1) Budynki jednorodzinne oraz budynki wielorodzinne, jeżeli na terenie nieruchomości nie ma wybranego przez 
właścicieli lokali zarządu, a nieruchomość wspólną nie prowadzi zarządca: 

a) gospodarstwa od 1 do 2 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane z częstotliwością 
odbioru nie rzadziej niż co 4 tygodnie, 

b) gospodarstwa od 3 do 5 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane z częstotliwością 
odbioru nie rzadziej niż co 2-tygodnie, 

c) gospodarstwa 6 osób i więcej – pojemnik lub pojemniki o łącznej pojemności 120 l na każde 
5 zamieszkałych osób z częstotliwością odbioru nie rzadziej niż co 2 tygodnie. 

2) Budynki wielorodzinne (z wyłączeniem budynków ujętych w § 2 ust. 1, pkt 1): 

a) posesje do 30 osób – jeden pojemnik 1100 l na odpady zmieszane odbierany co 2 tygodnie, 
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b) posesje powyżej 30 osób – jeden pojemnik 1100 l na każde zamieszkałe 60 osób odbierany 1 raz 
w tygodniu. 

3) Budynki niezamieszkałe – pojemniki o zadeklarowanej przez właścicieli pojemności odbierane będą 1 raz co 
2 tygodnie. 

2. Selektywnie zebrane odpady wymienione w §1 ust 1 pkt 1-4, odbierane są z nieruchomości, zgodnie 
z wyznaczonym przez przedsiębiorcę harmonogramem z następującą częstotliwością: 

1) budynki jednorodzinne – raz na miesiąc; 

2) budynki wielorodzinne – raz na dwa tygodnie; 

3) budynki niezamieszkałe – raz na miesiąc. 

3. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą z nieruchomości 
okresowo dwa razy w roku. 

§ 3. 1. Odpady wymienione w § 1 ust 2 pkt. 1-5 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów. 

2. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych realizowany jest za dodatkową odpłatnością na zgłoszenie, 
w kontenerach lub workach typu big – bag. 

3. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane 
w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań 
wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości. 

4. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym 
zakresie i na własny koszt. 

5. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej gminy Murów. Informacja ta zamieszczana jest także na ulotce 
z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości. 

§ 4. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki 
odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się się Wójtowi Gminy Murów. 

§ 7. 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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