UCHWAŁA NR XXIV/150/2013
RADY GMINY MURÓW
z dnia 28 stycznia 2013 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 (Dz. U. 2001 nr 142
poz. 1591, z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz.558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
nr 80 poz. 717 i nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 1441 i nr 175
poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128 i nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974 i nr 173 poz. 1218,
z 2008 r. nr 180 poz. 1111 i nr 223 poz. 1458, z 2009 nr 52 poz. 420 i nr 157 poz. 1241, z 2010r. nr 28 poz. 142,
poz. 146, nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230 z 2011 nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr .21 poz.113, nr 217 poz.1281,
nr 149 poz. 887, z 2012r. poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Opolu - Rada Gminy Murów uchwala, uchwala co następuje:
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów, zwane
dalej „Regulaminem”.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391);
2) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r.
nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);
3) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami dalej zwanym KPGO – należy przez to rozumieć dokument przyjęty
przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy o odpadach i ogłoszony w Monitorze Polskim
z 2010 r. Nr 101, poz. 1183 z dnia 31 grudnia 2010 r.;
4) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dalej zwanym WPGO – należy przez to rozumieć Plan
Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa
Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.;
5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów wymieniony
w KPGO, który ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach
stanowiących wyposażenie nieruchomości;
6) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady powstające na publicznych i prywatnych terenach
zieleni wskutek ich pielęgnacji i uprawiania oraz odpady pochodzenia roślinnego z targowisk i cmentarzy;
Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie swojej nieruchomości
w zakresie określonym ustawą poprzez:
1) selektywne zbieranie odpadów komunalnych z podziałem na:
a) makulaturę,
b) tworzywa sztuczne w tym opakowania PET i puszki po napojach,
c) szkło oraz opakowania ze szkła za wyjątkiem stłuczki szklanej,
d) odpady biodegradowalne,
e) zmieszane odpady komunalne;
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2) pozbywanie się innych odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości w określony sposób:
a) zużyte baterie i akumulatory – powinny być przekazywane do punktów zbiórki rozmieszczonych w szkołach,
urzędzie gminy i sklepach,
b) przeterminowane leki – powinny być przekazywane do aptek, w których prowadzone są zbiórki takich
leków,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – są zbierane
okresowo w sposób polegający na odbiorze wystawionych odpadów w określonych dniach,
d) odpady budowlane i rozbiórkowe – powinny być gromadzone w kontenerach specjalnie do tego celu
przystosowanych oraz odbierane niezwłocznie po zgłoszeniu telefonicznym lub w innym terminie
uzgodnionym z właścicielem posesji,
e) zużyte opony i chemikalia – powinny być oddane do punktów specjalistycznych zajmujących się odbiorem,
f) odpady zielone powinny być poddane procesowi kompostowania;
2. Pozbywanie się odpadów wymienionych w ust.1 pkt 2 może odbywać się do punktu selektywnego zbierania
odpadów.
3. Właściciel nieruchomości powinien umożliwić odbiór odpadów w dniu ich wywozu.
§ 4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek bezzwłocznego usuwania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z dojazdów i dojść do
nieruchomości i obiektów zlokalizowanych na jej terenie.
§ 5. 1. Znajdujące się na terenie nieruchomości lub posesji piaskownice dla dzieci należy utrzymywać
w odpowiednim stanie sanitarno-porządkowym Wymieniać piasek z częstotliwością uniemożliwiającą
zanieczyszczenie zagrażające zakażeniu chorobami bakteryjnymi, pasożytniczymi i zakaźnymi chorobami
odzwierzęcymi, minimum 1 raz do roku, po sezonie zimowym.
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem nie
zanieczyszczania środowiska i odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika
bezodpływowego.
3. Zabrania się odprowadzania powstających ścieków do ziemi lub cieków i zbiorników wodnych.
4. Doraźne naprawy i regulacje pojazdów samochodowych, z wyłączeniem napraw blacharsko lakierniczych,
mogą się odbywać w miejscach do tego celu wyznaczonych pod warunkiem, że powstające odpady będą
gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazane do właściwej utylizacji.
Rozdział 3.
SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI
CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU
PUBLICZNEGO
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów poprzez:
1) indywidualne kompostowanie przydomowe odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów kuchennych
i odpadów zielonych powstających w domach jednorodzinnych oraz na działkach;
2) zbiórkę w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, kontenerach i workach następujących frakcji odpadów:
a) makulatura, w tym kartony i opakowania wielowarstwowe po napojach,
b) tworzywa sztuczne, w tym opakowania PET i puszki po napojach,
c) szkło oraz opakowania ze szkła za wyjątkiem stłuczki szklanej,
d) odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane;
3) zbiórkę wytwarzanych na terenie nieruchomości następujących frakcji:
a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
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d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe,
f) zużyte opony;
4) samodzielne dostarczanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz miejsc zbiórek
zorganizowanych na terenie gminy: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii
i zużytych akumulatorów, zużytych opon i odpadów niebezpiecznych, leków i chemikaliów, odpadów
budowlano – remontowych;
5) zbieranie i gromadzenie w miejscach i czasie wyznaczonych przez administratora terenu odpadów
wielkogabarytowych.
2. W pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów należy gromadzić wyłącznie
frakcje odpadów określone w ust. 1 pkt 2 zgodnie z opisem na pojemniku lub worku.
3. W przypadku wyjątkowego i krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, dozwolone jest
gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa sztucznego, odpornych na rozerwanie, niepowodujących
uciążliwości dla sąsiadów oraz zagrożenia dla środowiska.
4. Właściciele nieruchomości niezabudowanych zobowiązani są do usuwania nieczystości powstających na ich
terenie.
5. Odpady należy gromadzić tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
6. Rozmieszczenie pojemników lub urządzeń do zbierania odpadów komunalnych nie może powodować
nadmiernej uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich.
§ 7. 1. Pojemniki i worki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
1) kosze uliczne o objętości od 30 l.;
2) pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemnościach 110 l., 120 l, 240 l., 1100 l., 7000 l.;
3) w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki na odpady segregowane wymienione w § 6 ust. 1 pkt. 2 lit
a,b,c o objętości: 120 l., 240 l., 1100 l.;
4) w zabudowie jednorodzinnej stosuje się przezroczyste worki polietylenowe PE-HD o objętości od 80l. do
120l., z przeznaczeniem na odpady segregowane wymienione w § 6 ust. 1 pkt. 2 lit a,b,c;
5) pojemniki na odpady komunalne biodegradowalne i zielone o objętości: 120l., 240l.;
6) na odpady budowlane i gruz stosuje się kontenery o objętości: od 1000 l. do 15 000 l. oraz worki typu big-bag
o objętości 1000 l.;
7) kontener mobilny na odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) pojemniki na przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory.
2. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach
o minimalnej objętości, uwzględniającej następujące normy:
1) ustala się minimalny wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstwa
domowego przypadający na jednego mieszkańca w ilości 30 litrów/miesiąc;
2) rodzina 1-5 osobowa zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik o objętości co najmniej 110l.;
3) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki zapewniające pokrycie
zapotrzebowania, uwzględniając przyjęte normatywy oraz częstotliwość opróżniania pojemników;
4) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby
mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy;
5) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami
działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb,
dostosowując pojemność pojemników do norm:
a) dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli – 2 l. na jedno dziecko i pracownika, lecz nie mniej niż jeden
pojemnik o pojemności 120 l.,
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b) dla lokali handlowych – 30 l. na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120
l. na każdy lokal,
c) dla lokali gastronomicznych – 10l. na jedno miejsce konsumpcyjne lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l.
na każdy lokal,
d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych – 10 l. na osobę, lecz nie mniej niż jeden
pojemnik 120 l. na każdy lokal,
e) dla ogródków działkowych – 20 l. na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku
i 5 l poza tym okresem.
3. Kosze uliczne na odpady winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych,
przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
4. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.
§ 8. 1. Opróżniania pojemników na odpady komunalne dokonywać będzie przedsiębiorstwo wywozowe według
przyjętego harmonogramu.
1) Ustala się częstotliwość opróżniania pojemników na odpady komunalne zmieszane:
a) dla zabudowy jednorodzinnej – co najmniej jeden raz na 4 tygodnie,
b) dla zabudowy wielorodzinnej – co najmniej jeden raz na 2 tygodnie,
c) dla zabudowy niezamieszkałej – co najmniej jeden raz na 4 tygodnie;
2) Selektywnie zebrane odpady wymienione w §6 ust 1 pkt 2 lit: a, b i d, odbierane są z nieruchomości, zgodnie
z wyznaczonym przez przedsiębiorcę harmonogramem z następującą częstotliwością:
a) budynki jednorodzinne – nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie,
b) budynki wielorodzinne – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
c) budynki niezamieszkałe – nie rzadziej niż raz 4 tygodnie;
3) Szkło oraz opakowania ze szkła za wyjątkiem stłuczki szklanej, odbierane są z nieruchomości, zgodnie
z wyznaczonym przez przedsiębiorcę harmonogramem nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;
4) Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą
z nieruchomości okresowo dwa razy w roku.
2. Odbiór odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie co najmniej raz w roku w terminach uzgodnionych
z przedsiębiorstwem wywozowym.
3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie 2 razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym)
w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym.
§ 9. 1. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
opróżniania z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, uwzględniając normy określone
w przepisach szczegółowych.
2. Właściciele nieruchomości opróżniają zbiorniki na nieczystości ciekłe jedynie przez przedsiębiorców
posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
3. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
§ 10. 1. Podmioty władające nieruchomościami, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku
publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci o minimalnej pojemności
30 litrów i systematycznego ich opróżnienia, w sposób zapobiegający ich przepełnieniu.
2. Podmioty władające nieruchomościami zobowiązane są utrzymywać miejsce ustawienia pojemników
i urządzeń do zbierania odpadów w czystości i porządku.
3. Pojemniki i urządzenia do gromadzenia odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie oraz poddawanie bieżącym
naprawom.
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Rozdział 4.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 11. 1. Odpady komunalne niesegregowane zebrane z terenu Gminy Murów powinny być wywożone przez
przedsiębiorstwo wywozowe do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów
zlokalizowanej na Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu (planowane Regionalne Centrum Gospodarki
Odpadami) lub do instalacji zastępczych wymienionych w WPGO w przypadku czasowej przerwy technicznej
instalacji MBP.
2. Odpady komunalne selektywnie zebrane powinny być dostarczone przez przedsiębiorstwo wywozowe do
sortowni, a nastepnie instalacji odzysku i recyklingu wymienionych w WPGO.
3. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone powinny być wywożone do instalacji
przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów zlokalizowanej na Miejskim Składowisku Odpadów w Opolu
(planowane Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami) lub do instalacji zastępczych wymienionych w WPGO
w przypadku czasowej przerwy technicznej instalacji przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów.
§ 12. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na
terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych.
Rozdział 5.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE
§ 13. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania właściwej opieki nad nimi,
mającej na celu ochronę przed zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego lub uciążliwością oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 14. 1. Zabrania się pozostawiania zwierząt domowych bez nadzoru, jeżeli nie są one należycie zabezpieczone
lub nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający ich
samodzielne wydostanie się.
2. Zabrania się wprowadzania zwierząt do piaskownic i placów zabaw oraz obiektów użyteczności publicznej.
Zakazu wstępu do obiektów użyteczności publicznej nie stosuje się do psów asystujących.
3. Zabrania się dopuszczania do uszkadzania lub niszczenia przez zwierzęta roślinności na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego.
4. Zabrania się pozostawiania psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub
nieużytkowanych.
§ 15. 1. Na tereny użyteczności publicznej psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a psy ras
uznawanych za agresywne: na smyczy i w kagańcu.
2. Zwolnienie psa ze smyczy i kagańca jest dozwolone wyłącznie poza terenami użyteczności publicznej i w
miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem za wyjątkiem psów rasy uznawanej za agresywną lub mieszańce tych
ras które muszą mieć nałożony kaganiec.
§ 16. Właściciel lub opiekun zwierząt domowych zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania
spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z pomieszczeń i terenów użytku publicznego, w tym z klatek
schodowych, chodników, ulic i skwerów. Obowiązek ten nie dotyczy właścicieli psów asystujących.
§ 17. 1. Odpowiedzialność za usunięcie zwłok padłych zwierząt z terenu nieruchomości obciąża jego
właściciela lub opiekuna.
2. Usuwanie nieczystości powodowanych przez bezdomne zwierzęta i ptactwo z terenu nieruchomości obciąża
właściciela nieruchomości.
Rozdział 6.
WARUNKI UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH
Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 18. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku
oraz w obrębie zabudowy wielolokalowej.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
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1) składować obornik w taki sposób, by odcieki nie mogły przedostać się na teren sąsiednich nieruchomości oraz
posiadania zbiornika na gnojówkę;
2) nie dopuszczać do zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz środowiska;
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach
sąsiednich uciążliwości a zwłaszcza hałasu i odorów.
Rozdział 7.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI
I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 19. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie gryzoni.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani sa do stałego tępienia gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.
3. Ustala się następujący termin przeprowadzania deratyzacji: październik każdego roku.
4. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy określi,
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej
deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie podlega karze grzywny, na
zasadach określonych w art. 10 ust 2a ustawy.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.
§ 22. Traci moc Uchwała Nr XXII/135/2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Sowada
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