
Zgodnie z art.  3  ust.  2  pkt  9 lit.  d ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o  utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454) Wójt Gminy Murów udostępnia
informację  o  mobilnych  punktach  odbioru odpadów komunalnych na terenie  Gminy
Murów:

I. Mobilny  punkt  odbioru  odpadów  niebezpiecznych  oraz  zużytego  sprzętu
elektrycznego i elektronicznego:

Zgodnie z uchwałą 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 świadczeń 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  –  w  mobilnych  punktach  odbioru  odpadów  niebezpiecznych
znajdujących się w miejscowościach: Murów, Zagwiździe oraz Stare Budkowice (w terminie
wiosennym, w dniu wyznaczonym w harmonogramie odpadów komunalnych) przyjmowane
są od mieszkańców:
- przeterminowane leki i chemikalia,
-  zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

II. Mobilny punkt odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
Zgodnie z  uchwałą 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 świadczeń 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  -  w  mobilnych  punktach  odbioru  odpadów  budowlanych
znajdujących się w miejscowościach: Murów, Zagwiździe oraz Stare Budkowice (w terminie
jesiennym, w dniu wyznaczonym w harmonogramie odpadów komunalnych) przyjmowane są
od mieszkańców odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne stanowiące
odpady komunalne z zachowanie następującego limitu:
- armatura sanitarna, stolarka budowlana (okna, drzwi, szyby) w ilości do 4 szt. na każdego
właściciela nieruchomości 
- inne odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,12 m³ lub 100 kg na każdego właściciela
nieruchomości.  


