
UCHWAŁA NR XXIII/155/2020 
 

RADY GMINY MURÓW 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 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 (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Gminy Murów uchwala co następuje: 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów, stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr XXII/150/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Murów wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 9 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) dla odpadów selektywnie zebranych w zakresie papieru, tworzyw 
sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych: 

a) z zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej – nie rzadziej niż jeden raz na 4 tygodnie, 

b) z zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, 

c) z zabudowy niezamieszkałej -  nie rzadziej niż jeden raz na 4 tygodnie.” 

2) w§ 9 ust. 1 pkt 2otrzymuje brzmienie: „2) dla odpadów szklanych: 

a) z zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej – nie rzadziej niż jeden raz na 4 tygodnie, 

b) z  zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, 

c) z zabudowy niezamieszkałej -  nie rzadziej niż jeden raz na 4 tygodnie.” 

3) w § 9 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) dla odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 

a) w terminie od kwietnia do listopada – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, natomiast dla zabudowy 
wielorodzinnej (wielolokalowej) nie rzadziej niż raz na tydzień, 

b) w terminie od grudnia do kwietnia – nie rzadziej niż raz naraz na 4 tygodnie, natomiast dla zabudowy 
wielorodzinnej (wielolokalowej) nie rzadziej niż raz na tydzień”; 

4) w § 9 ust 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „dla popiołu, w okresie od października do kwietnia, nie rzadziej niż 
raz na 4 tygodnie”; 

5) w  § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych zgromadzonych w koszach 
ulicznych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego dostosować należy w taki sposób, aby 
nie dopuścić do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.” 

6) w § 11 uchyla się pkt 2 i pkt 6; 

7) w § 12 ust. 2 uchyla się lit b; 

8) § 13 otrzymuje brzmienie: „1. Obszarem obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Murów są nieruchomości 
stanowiące obiekty użyteczności publicznej  oraz nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi. 

2. Właściciele, zarządcy i użytkownicy nieruchomości są zobowiązani, w ramach obowiązkowej deratyzacji i w 
razie potrzeby, do jej przeprowadzenia w obrębie nieruchomości. 

3. Ustala się następujący termin przeprowadzenia deratyzacji: październik każdego roku.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą od 1 stycznia 2021 r.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Stanisław Onyszkiewicz 
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