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 ŚMIECI  PO  NOWEMU          
 
 
Szanowny Mieszkańcu, 
 
 
Z dniem 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. 
 
NajwaŜniejsze informacje dla właścicieli nieruchomości związane z wprowadzeniem nowego systemu. 
 
1. Właściciele nieruchomości powinni wypowiedzieć z dniem 30 czerwca 2013r. umowę z przedsiębiorstwem 

odbierającym dotychczas odpady komunalne. Ze względu na 3 miesięczny okres wypowiedzenia zawartych 
umów naleŜy zrobić to do 31 marca 2013r. 

2. Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do złoŜenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie. 
� do 31 marca 2013 r. w przypadku złoŜenia pierwszej deklaracji, 
� do 14 dni - od dnia wystąpienia zmiany mogącej mieć wpływ na wysokość naliczonej opłaty (np. narodziny 

dziecka, zmiana miejsca zamieszkania), 
Druk deklaracji moŜna pobrać na stronie www.bip.murow.pl (zakładka: Ochrona środowiska 
i rolnictwo/Informacje/Nowy system gospodarki odpadami), Urzędzie Gminy Murów lub u Sołtysów wsi. 
Deklarację naleŜy złoŜyć do Urzędu Gminy Murów lub przekazać Sołtysom wsi. 

3. KaŜda nieruchomość musi posiadać własny lub wyposaŜony przez firmę pojemnik na odpady komunalne 
zmieszane - opłata za dzierŜawę pojemnika 120 l - 2zł miesięcznie. 

4. Gmina zgodnie z harmonogramem odbierać będzie w ramach opłaty maksymalnie następujące ilości odpadów 
komunalnych zmieszanych:  

a)  z budynków jednorodzinnych: 
� nieruchomości zamieszkałe przez 1-2 osoby: pojemnik do 120l. odbierany co 4 tygodnie, 
� nieruchomości zamieszkałe przez 3-5 osób: pojemnik do 120l. odbierany co 2 tygodnie, 
� nieruchomości zamieszkałe przez 6-10 osób: pojemnik(i) o łącznej pojemności do 240l odbierane co 

2 tygodnie, 
b) z budynków wielorodzinnych dla posesji do 50 osób – jeden pojemnik 1100l. odbierany co 2 tygodnie, 
c) z budynków niezamieszkałych (np.: szkoły, sklepy, firmy) – zadeklarowane pojemniki odbierane co 4 tygodnie. 

Większe ilości odpadów komunalnych zmieszanych (np. po remontach) odbierane będą za dodatkową opłatą. 
Odpady zbierane w sposób selektywny (makulatura, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne, szkło), 
gromadzone będą jak do tej pory w oznakowanych workach lub pojemnikach, odpady wielkogabarytowe 
(wystawki - 2x w roku) i odpady niebezpieczne (kontener mobilny - 1x w roku) odbierane będą w kaŜdej 
zebranej ilości, bez dodatkowej opłaty. 

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani będą do wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych 
(wyliczonych w deklaracji) bez wezwania, z częstotliwością co 2 miesiące, do 15 dnia kaŜdego parzystego 
miesiąca w następujący sposób: za miesiąc styczeń i luty – do 15 lutego, za miesiąc marzec i kwiecień do 
15 kwietnia, itd. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 sierpnia 2013 r. Opłaty moŜna będzie 
przekazać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Murowie lub gotówką w kasie Urzędu Gminy. 

6. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie Gminy Murów: 
a) nieruchomości zamieszkałe: 

� 9,00zł miesięcznie/osobę w przypadku gdy odpady komunalne będą gromadzone i odbierane w sposób 
selektywny, lub 

� 15,00zł miesięcznie/osobę w przypadku gdy odpady nie będą odbierane w sposób selektywny, 
b) nieruchomości niezamieszkałe,  

� 18,00zł za pojemnik do 120l. (34,00zł za pojemnik 240l., 68,00zł za pojemnik 1100l.) w przypadku gdy 
odpady będą odbierane w sposób selektywny, lub 

� 30,00zł za pojemnik do 120l. (48,00zł za pojemnik 240l., 70,00zł za pojemnik 1100l.) gdy odpady 
odbierane będą w sposób nieselektywny. 

7. Wójt Gminy Murów planuje w miesiącach wiosennych przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami w sprawie 
nowego systemu gospodarki odpadami. Spotkania te odbędą się w poszczególnych sołectwach. 


