
 

 

UCHWAŁA  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 

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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ust. 3d ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), 

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 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

"odpady komunalne zmieszane przyjmowane są w każdej ilości w pojemnikach o pojemności od 120 l 

do 240 l, z nieruchomości wielolokalowych z pojemników o pojemności 1100 l, z nieruchomości 

niezamieszkałych pojemniki o pojemności od 120 l do 7000 l"; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: "W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości mogą zgłaszać informację 

o nieprawidłowościach do Urzędu Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2: 

a) pisemnie, 

b) elektronicznie na adres: odpady@murow.pl, 

c) telefonicznie pod nr tel. 77 4214 034 wew. 115”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Onyszkiewicz  
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