
          Projekt 
 

UCHWAŁA NR      /2021 
RADY GMINY MURÓW 

z dnia ….listopada 2021 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały nr XII/88/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 
888 z późn. zm.), Rada Gminy Murów uchwala co następuje: 
 

§ 1 
W uchwale nr XII/88/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej 
uchwałą nr XV/110/2020 Rady Gminy Murów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały  
XII/88/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się zmiany  § 1 
ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 
§1.1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez: 

1. Właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właścicieli nieruchomości, na 
których części zamieszkują mieszkańcy oraz w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2. Właścicieli  nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – stanowiący załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 
Traci moc uchwała nr XV/110/2020 Rady Gminy Murów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały  XII/88/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie po  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
z dniem 1 stycznia 2022 r.   
 
 
 
opracowała: 
Monika Cichowska 
inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi 
 

 
zatwierdził: 



 
UZASADNIENIE 

 
Ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach wprowadziła kolejne zmiany dotyczące sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych. Zgodnie ze zmienionym art. 6j ust. 3 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 
pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na 
danej nieruchomości oraz stawki opłaty i liczby odbiorów wynikających z częstotliwości odbioru 
odpadów.  

Z podjętych przez Radę Gminy w Murowie uchwał dot. gminnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi wynika, że odpady segregowane odbierane są raz w miesiącu, natomiast 
odpady zmieszane co dwa tygodnie. Z przytoczonego powyżej art. 6j ust. 3 wynika, że wysokość 
opłaty dla nieruchomości niezamieszkałej związana jest z częstotliwością odbioru poszczególnych 
frakcji odpadów.  

W związku z powyższym konieczna stała się zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W miejscu wyliczenia wysokości tej opłaty należy 
uwzględnić w niej ilość pojemników na odpady zmieszane oraz odrębnie na ilość 
pojemników/worków na odpady segregowane.  


