Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
w roku 2020
1. Odpady komunalne z terenu Gminy Strzelce Opolskie odbierane
są przez konsorcjum:
 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o.
z siedzibą w Strzelcach Opolskich (adres: 47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Mickiewicza 2),
 „Naprzód” Sp. z o. o. z siedzibą w Rydułtowach (adres: 44-280 Rydułtowy,
ul. Raciborska 144 B).
 Odpady komunalne zmieszane, ulegające biodegradacji oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
zagospodarowywane są w:
 Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu (adres: Dzierżysław
1, 48-130 Kietrz),
2. Osiągnięty w 2020 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości:
 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
został uzyskany z nadwyżką – 80 % (wymagany poziom w 2020 r. – 50 %).
 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych – 45 % (wymagany poziom w 2020 r. - 70 %).
 Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania został ograniczony do 13 %
(wymagany poziom w 2020 r. - 35 %).
3. Na terenie Gminy Strzelce Opolskie funkcjonuje Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO BOX” w Szymiszowie,
ul. Dworcowa 7a.
 Operatorem Punktu EKO BOX jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych Sp. z o. o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich,
ul. Mickiewicza 2.
 Godziny otwarcia PSZOK-a:
kwiecień – wrzesień:
poniedziałek – czwartek 8.00 -16.00
piątek – 10.00 – 18.00
sobota 7.00 -15.00
październik – marzec:
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
sobota 7.00 - 15.00

w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w Wielką Sobotę – PSZOK nieczynny
tel. 77 461 79 89
 Do Punktu EKO BOX mieszkańcy Gminy Strzelce Opolskie, w ramach
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą oddać
wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady
zmieszane nie są przyjmowane):
 papier,
 szkło,
 metale,
 tworzywa sztuczne,
 opakowania wielomateriałowe,
 odpady zielone i odpady kuchenne,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 zużyte opony (z pojazdów o ładowności 3,5 t) do 10 szt./ rok
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 zużyte baterie i akumulatory,
 przeterminowane leki,
 oleje,
 farby, itp.
 chemikalia i opakowania po chemikaliach
 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (gruz,
itp.) do 1 Mg/ rok bezpłatnie, nadwyżka płatna 97 zł/Mg
 Na terenie Gminy Strzelce Opolskie rozstawione są ogólnodostępne
pojemniki do selektywnej zbiórki szkła i makulatury, tzw. „dzwony” oraz
kosze siatkowe na butelki PET, stanowiące element mobilnego PSZOK-a.
4. W Gminie Strzelce Opolskie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzący z gospodarstw domowych odbierany jest dwa razy w roku
w formie mobilnej zbiórki przez konsorcjum:
 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o.
z siedzibą w Strzelcach Opolskich (adres: 47-100 Strzelce Opolskie
ul. Mickiewicza 2),
 „Naprzód” Sp. z o. o. z siedzibą w Rydułtowach (adres: 44-280 Rydułtowy,
ul. Raciborska 144 B).
 przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
EKO BOX w Szymiszowie, ul. Dworcowa 7a.
 zużyty sprzęt można również oddać w sklepach AGD:
 Media Expert – ul. Krakowska 40, 47-100 Strzelce Opolskie;
 Neonet – ul. Powstańców Śl. 2A, 47-100 Strzelce Opolskie;

5. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających
w gospodarstwach rolnych:

Lp.

Nazwa i adres firmy

Rodzaj
przyjmowanego
odpadu

1.

Serwis Ogumienia
E. i J. Goczoł S.J.
47-100 Strzelce Opolskie
ul. 1-go Maja 35

Opony

077 461 90 73
tel. kom. 604 524 408

Folia

606 967 774

2.

EKO SPEKTRUM
Ul. Wiejska 1
45-837 Opole

Telefon kontaktowy

