
projekt z 28.02.2014 
 

UCHWAŁA NR ….....  
Rady Gminy Murów 

z dnia …................... 2014 r. 
 
w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 
2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 
 

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 (Dz.U. 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318)  oraz art. 6r ust. 4 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 
1399, poz. 1593), Rada Gminy Murów uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
W Uchwale Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów uchyla się § 2. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 roku. 



 
 
UZASADNIENIE: 
 
Uchwała uchyla część dodatkowych usług, które będą świadczone przez Gminę Murów w 
ramach gospodarowania odpadami komunalnymi. Do tej pory moŜliwe było dzierŜawienie 
pojemników: 

1) typ 120 o pojemności 120l. – 2,00zł / miesiąc; 
2) typ 240 o pojemności 240l. – 3,00zł / miesiąc; 
3) typ 1100l. o pojemności 1100l. – 12,00zł / miesiąc. 

obecnie przygotowywany jest przetarg tylko na odbiór odpadów komunalnych z wyłączeniem 
dostarczenia przez firmy pojemników, co pozwoli utrzymać stawkę za odbiór odpadów 
komunalnych na dotychczasowym poziomie, pomimo Ŝe wzrosły koszty przedsiębiorcy. 
Obecnie w gminie (stan na dzień 1 lutego 2014r.) około 760 pojemników jest dzierŜawionych 
i około 810 jest prywatnych. Koszt zakupu pojemnika przez mieszkańca będzie jednorazowy i 
zwróci się po kilku latach (brak miesięcznej opłaty za dzierŜawę). Pojemniki takie moŜliwe są 
do nabycia poprzez sklepy, markety i internet (koszt: 130-160zł za kosz 120 litrów). Firma  
EKO-TRANS zaoferowała, Ŝe moŜe wyposaŜyć w takie pojemniki mieszkańców całej Gminy 
Murów (sprzedaŜ wraz z dostawą) na podstawie indywidualnych zleceń. Koszt za plastikowy, 
uŜywany, czysty, zdezynfekowany pojemnik 120l. to 100zł. MoŜliwa jest teŜ sprzedaŜ 
ratalna. Urząd Gminy będzie pomagał mieszkańcom w znalezieniu korzystnej oferty nabycia 
pojemników. 


