
UCHWAŁA NR XIV/102/2019

RADY GMINY MURÓW

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 
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 (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 2010), Rada 
Gminy Murów uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 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 zmienionej uchwałami: nr XIX/137/2016 Rady 
Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów 
z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 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 oraz nr 
XXXIII/232/2017 Rady Gminy Murów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 
Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt 4;

2) w § 3 uchyla się ust. 1 pkt 6;

3) § 4 otrzymuje brzmienie: "§4.1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Murowie 
(działka ewidencyjna nr 1, a. m. 1, obręb Murów) będzie świadczył usługę odbioru  selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych w sposób określony w Regulaminie PSZOK. Po otwarciu PSZOK-u w Murowie jego 
regulamin będzie dostępny na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Murowie oraz na stronie internetowej.

2. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Murowie bezpłatnie przyjmowane są 
dostarczane przez właściciela nieruchomości zamieszkałej własnym transportem następujące odpady komunalne:

1) papier i tektura, opakowania z tektury;

2) szkło, opakowania ze szkła;

3) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych;

4) odzież i tekstylia (stare ubrania, szmaty);

5) przeterminowane leki;

6) chemikalia – używane w gospodarstwach domowych;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) meble i odpady wielkogabarytowe;

10) zużyte opony (w ilości do 4 szt/właściciela nieruchomości/rok);

11) odpady zielone;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

Id: 291116C8-771C-40E2-A74F-571160E7122A. Podpisany Strona 1



13) okna (w ilości do 4 szt/właściciela nieruchomości/rok).

3. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne 
przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. Pracownicy PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia innych 
odpadów niż wymienione w Regulaminie PSZOK.

4. Prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ma prawo odmówić właścicielowi nieruchomości 
przyjęcia odpadów komunalnych w szczególności:

1) zmieszanych odpadów komunalnych;

2) odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego, a zwłaszcza odpadów 
w dużych ilościach (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych);

3) odpadów takich jak: azbest, części samochodowe.

5. Transport odpadów do PSZOK w Murowie mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób 
wskazany przez pracownika obsługi PSZOK.

7. Określa się, że zebrane z terenu nieruchomości lub PSZOK odpady komunalne od właścicieli zostaną 
zagospodarowane w sposób określony w art. 9e i art. 9ea ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.

§ 2. Tracą moc uchwały:

1) Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów,

2) Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2015 
Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

3) Nr XIII/91/2019 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą od 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Onyszkiewicz
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