
UCHWAŁA NR XXII/150/2020 
 

RADY GMINY MURÓW 

z dnia 15 października 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów 

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po uzyskaniu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – Rada Gminy Murów uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Murów”, stanowiący załącznik 
do uchwały. 

§ 2. Tracą moc uchwały: 

1) nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Murów; 

2) nr  XXI/149/2016 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 
XVIII/128/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Murów; 

3) nr XIV/103/2019 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XVIII/128/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Murów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą od 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Antonina Adamczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXII/150/2020 

Rady Gminy Murów 

z dnia 15 października 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów 

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439); 

2) ustawie o odpadach -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.); 

3) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dalej zwanym WPGO – należy przez to rozumieć Plan 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego; 

4) podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru w Gminie 
Murów; 

5) PSZOK – należy przez to rozumieć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Murowie; 

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 oraz poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania powstałych na nieruchomości odpadów komunalnych 
w sposób selektywny; 

2) podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu odpadów, służących ograniczeniu zbędnej konsumpcji 
lub prowadzących do ponownego wykorzystania produktu; 

3) utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

4) wystawianie odbieranych z terenu nieruchomości pojemników lub worków na odpady komunalne w dniu ich 
wywozu przed posesję, przy ulicy, w miejscu nie powodującym zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz 
umożliwiającym ich regularne opróżnianie przez podmiot określony w regulaminie; 

5) dostarczenie we własnym zakresie odpadów komunalnych przyjmowanych w punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (PSZOK). 

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 
obejmujący co najmniej następujące frakcje odpadów: 

1) papier, w tym odpady opakowaniowe z papieru; 

2) metale, w tym odpady opakowaniowe wykonane z metalu; 

3) opakowania wielomateriałowe; 

4) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe w tworzyw sztucznych; 

5) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji; 
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7) przeterminowane leki i chemikalia; 

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

3. Dopuszcza się fakultatywne selektywne zbieranie popiołu w okresie od października do kwietnia. 

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek odrębnego zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, które 
stanowią pozostałość z selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez 
właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbierane odpady 
przyjmowane są jako odpady komunalne zmieszane. 

5. Zakazuje się umieszczania w pojemniku na odpady komunalne zmieszane: odpadów innych niż odpady 
komunalne zmieszane (np. części samochodowe, odpady medyczne, odpady weterynaryjne) oraz odpadów takich 
jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone stanowiące odpady komunalne, odpady 
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

6. Właściciele nieruchomości, szczególnie właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a  powstają odpady komunalne, będący w posiadaniu innych odpadów niż odpady komunalne zobowiązani są do 
selektywnego zbierania odpadów i postępowania z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. 

7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są przekazywać zgromadzone odpady komunalne   podmiotom 
uprawnionym. 

8. Właścicielom nieruchomości w zamian za pobrana opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina 
zapewnia przyjmowanie odpadów komunalnych przez uprawnione podmioty, na zasadach określonych uchwałą 
Rady Gminy Murów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług z zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów. 

9. Właściciele nieruchomości  pozbywają się odpadów komunalnych w następujący sposób: 

1) papier, w tym odpady opakowaniowe z papieru, zgromadzony w workach koloru niebieskiego przekazywany 
podmiotom uprawnionym; 

2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zgromadzone w workach koloru zielonego przekazywane 
podmiotom uprawnionym; 

3) tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale i opakowania 
wielomateriałowe zgromadzone w workach koloru żółtego przekazywane podmiotom uprawnionym; 

4) odpady komunalne ulegające biodegradacji poddawane procesom kompostowania w przydomowych 
kompostownikach; 

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji zgromadzone w pojemniku z widocznym napisem "BIO" lub 
w worku koloru brązowego ulegającym biodegradacji lub dostarczane do PSZOK, przekazywane podmiotom 
uprawnionym; 

6) odpady komunalne zmieszane zgromadzone w pojemniku przekazywane podmiotom uprawnionym; 

7) przeterminowane leki zbierane w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach lub dostarczane do 
PSZOK, przekazywane podmiotom uprawnionym; 

8) chemikalia – dostarczane do PSZOK, przekazywane podmiotom uprawnionym; 

9) zużyte baterie - zbierane w ustawionych pojemnikach w placówkach oświatowych i obiektach użyteczności 
publicznej lub dostarczane do PSZOK, przekazywane podmiotom uprawnionym; 
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10) akumulatory -  dostarczane do punktu sprzedaży na zasadzie wymiany lub dostarczane do PSZOK, 
przekazywane  podmiotom uprawnionym; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zbierany w punktach sprzedaży na zasadzie wymiany nowego 
sprzętu na stary lub dostarczane do PSZOK, przekazywane podmiotom uprawnionym; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe -  dostarczane do PSZOK, przekazywane podmiotom uprawnionym; 

13) zużyte opony - dostarczane do punktu sprzedaży na zasadzie wymiany lub dostarczane do PSZOK, 
przekazywane podmiotom uprawnionym; 

14) komunalne odpady budowlane – dostarczane do PSZOK, przekazywane podmiotom uprawnionym; 

15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi – dostarczane do PSZOK, przekazywane podmiotom uprawnionym; 

16) popiół z nieruchomości, gdzie w celach grzewczych używane są kotły na paliwa stałe (drewno lub węgiel) 
zgromadzony w pojemniku z widocznym napisem "POPIÓŁ" przekazywane podmiotom uprawnionym; 

10. Zasady odbioru odpadów zawarte w pkt 7 do pkt 15 dotyczą wyłącznie właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy. 

11. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne określone w § 3 ust. 2 i 3, zobowiązani 
są umieścić pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych w miejscu dostępnym dla wszystkich osób 
przebywających w nieruchomości. 

12. Właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, Gmina zapewnia przyjmowanie 
dostarczonych do PSZOK co najmniej takich odpadów komunalnych jak: meble i inne odpady komunalne 
wielkogabarytowe, zużyte opony (pochodzące z samochodów osobowych), przeterminowane leki i chemikalia, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. Lokalizacja 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych działającego na terenie Gminy Murów, wraz z informacją 
o rodzajach zbieranych odpadów i godzinach ich przyjmowania, będzie podana do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Murów oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Murów. 

§ 4. 1.  Właściciele nieruchomości mają obowiązek usunięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 

2. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię. 

3. Materiał użyty przy likwidacji śliskości chodnika, należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania 
oraz w miarę możliwości gromadzić w zamkniętych pojemnikach i powtórnie wykorzystać. 

§ 5. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem 
nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej za zgodą 
zarządcy kanalizacji lub do zbiornika bezodpływowego; w szczególności zabrania się odprowadzania powstających 
ścieków do ziemi lub zbiorników wodnych. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych mogą być przeprowadzane poza warsztatami naprawczymi, pod 
warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby, a odpady powstałe podczas naprawy zostaną zebrane, 
umieszczone w pojemniku i przekazane do unieszkodliwienia zgodnie z zasadami ochrony środowiska. 

Rozdział 3. 
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH 
PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA 

W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM 

§ 6. 1.  Powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne należny gromadzić w pojemnikach i w workach, 
odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie. 
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2. Do zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Murów przewidywane 
są: 

1) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 120 l; 

2) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l: 

a)  w zabudowie jednorodzinnej stosuje się pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 

b)  w zabudowie wielolokalowej stosuje się pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l, 

c)  w przypadku nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
stosuje się pojemniki o pojemności  120 l, 240 l, 1100 l; 

3) worki wykonane z folii LDPE lub HDPE o pojemności od 80 do 120 l; 

4) na odpady budowlane i rozbiórkowe stosuje się kontenery o objętości 7000 l  lub worki typu big-bag 
o objętości 1000 l, które właściciel nieruchomości może zamówić u podmiotu uprawnionego. 

3. Ustala się minimalny wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstwa 
domowego przypadający na jednego mieszkańca w ilości 30 litrów/miesiąc: 

1) właściciel nieruchomości zamieszkiwanej przez 1-5 osób, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość 
w pojemnik o objętości co najmniej 120 l; 

2) właściciele nieruchomości zamieszkiwanych przez większą ilość osób mają obowiązek wyposażyć 
nieruchomość w pojemniki zapewniające pokrycie zapotrzebowania, uwzględniając przyjęte normatywy oraz 
częstotliwość opróżniania pojemników; 

3) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby 
mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy; 

4) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, 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, 

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 – 10 l 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. 

§ 7. Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia 
nieczystości płynnych: 

1) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki na odpady należy ustawiać w granicach 
nieruchomości w miejscu trwale wyodrębnionym, widocznym, na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, 
zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, bez konieczności otwierania wejścia na teren 
nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie 
z obowiązującym harmonogramem odbierania odpadów, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren 
nieruchomości; 

3) pojemniki na odpady ustawione przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz na innych 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego winny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie 
w miejscach o nasilonym ruchu pieszych i przebywania znacznej ilości osób; 

4) szczelne zbiorniki bezodpływowe na nieczystości płynne lub oczyszczalnie przydomowe muszą być 
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorstwa wywozowego 
w celu ich opróżnienia. 
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§ 8. 1.  Właściciel nieruchomości utrzymuje pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym. 

2. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości. 

Rozdział 4. 
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI 
CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOSCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

§ 9. 1.  Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1) dla odpadów selektywnie zebranych w zakresie papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań 
wielomateriałowych nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie; 

2) dla odpadów szklanych nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie; 

3) dla odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 

a) w terminie od października do kwietnia - nie rzadziej niż na cztery tygodnie, 

b) w terminie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

4) dla pozostałości po segregacji odpadów komunalnych i zmieszanych odpadów komunalnych nie rzadziej niż: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej - co najmniej jeden raz na 2 tygodnie, 

b) dla zabudowy wielorodzinnej – co najmniej jeden raz na tydzień, 

c) dla zabudowy niezamieszkałej – co najmniej jeden raz na 2 tygodnie; 

2. Właściciele przydomowych kompostowników powinni systematycznie zagospodarować odpady, tak aby 
nie powodować zanieczyszczenia ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych. 

3. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych zgromadzonych w koszach ulicznych z terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego dostosować należy w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przepełnienia. 

4. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych właściciel nieruchomości zobowiązany jest do 
opróżniania z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, uwzględniając normy określone 
w przepisach szczegółowych. 

5. Opróżnianie zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych należy prowadzić zgodnie 
z wytycznymi wynikającymi z instrukcji eksploatacji urządzenia. 

Rozdział 5. 
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

§ 10. W oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami podejmowane będą działania obejmujące: 

1) objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym 
zbieraniem selektywnym; 

2) zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych odpadów 
(zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie); 

3) zwiększania udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych, 
opakowań wielomateriałowych oraz papieru i tektury; 

4) zwiększanie świadomości mieszkańców Gminy Murów na temat właściwego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi ulegającymi biodegradacji; 

5) zmniejszenie masy odpadów kierowanych na składowiska odpadów (szczególnie odpadów 
biodegradowalnych); 

6) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 
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Rozdział 6. 
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ 

PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED 
ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU 

§ 11. Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest takie ich utrzymywanie, które zapewnia 
ochronę przed wszelkimi zagrożeniami lub uciążliwościami dla ludzi oraz zapobieganie zanieczyszczeniu terenów 
wspólnego użytku, a w szczególności: 

1) zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie powodują uciążliwości dla otoczenia, 
w szczególności poprzez zanieczyszczenie otoczenia: natychmiastowe usuwanie odchodów i innych 
zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w przestrzeni publicznej oraz w pomieszczeniach służących 
do użytku publicznego; 

2) dbanie o stan zdrowia zwierząt i zapewnienie im odpowiedniej opieki weterynaryjnej, zapobiegając w ten 
sposób rozprzestrzenianiu się chorób; 

3) niepozostawianie zwierząt bez opieki w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania 
zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi i nieruchomości; 

4) zachowanie należytych środków ostrożności przez prowadzenie psa wyłącznie na smyczy, a w miejscach 
publicznych  takich jak w szczególności: place zabaw, chodniki, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – również 
w kagańcu, a w przypadku psa rasy uznawanej za agresywną, na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze 
smyczy – za wyjątkiem psa rasy uznawanej za agresywną – jest dozwolone tylko w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (posiadacz) ma możliwość 
sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem; 

5) należyte zabezpieczenie psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz lub 
stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia; 

6) odpowiedzialność za usunięcie zwłok padłych zwierząt z terenu nieruchomości obciąża właściciela 
nieruchomości. 

Rozdział 7. 
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA 
NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH 

§ 12. 1.  Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku 
publicznego oraz w obrębie zabudowy wielorodzinnej. 

2. W granicach administracyjnych wsi na terenie Gminy Murów prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich 
jest zobowiązany: 

a) gromadzić i usuwać powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości w sposób zgodny z prawem, tak aby 
nie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, terenów sąsiednich oraz wód powierzchniowych 
i podziemnych, 

b) nie powodować uciążliwości wobec innych osób zamieszkujących nieruchomości lub nieruchomości sąsiednie, 

c) do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących chowu i hodowli zwierząt. 

3. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich  w budynkach wielorodzinnych. 

Rozdział 8. 
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI 

I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA 

§ 13. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie gryzoni. 

2. Ustala się następujący termin przeprowadzania deratyzacji: październik każdego roku. 

3. Właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości zobowiązani są w razie potrzeby do przeprowadzenia 
deratyzacji w obrębie nieruchomości. 
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4. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Murów poprzez 
zarządzenie, uzgodnione z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające 
obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.
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