
 

UCHWAŁA NR L/405/2022 

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 30 marca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania 

Na podstawie art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888, poz. 1648, poz. 2320 i poz. 2151), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich uchwala się, co następuje: 

§ 1. Załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia  

28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2018 r., poz. 1123 ze zm.) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodnicząca 

 Rady Miejskiej 

 

Gabriela Puzik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia środa, 6 kwietnia 2022 r.

Poz. 1087



 
 

 

 

 

 

 

 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

Rodzaj odpadów 
komunalnych 

zbieranych 
selektywnie 

  
  

Sposób odbioru 
 

  
Częstotliwość odbierania 

W sezonie letnim W sezonie zimowym 
 

Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne/pozostałości 
po segregacji odpadów 

Pojemniki bezpośrednio 
od mieszkańców 
nieruchomości 

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie Nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie 

Szkło Pojemniki, w tym worki 
bezpośrednio od 

mieszkańców 
nieruchomości 

Nie rzadziej niż raz na dwa miesiące Nie rzadziej niż raz na dwa 
miesiące 

Papier Pojemniki, w tym worki 
bezpośrednio od 

mieszkańców 
nieruchomości 

Nie rzadziej niż raz na dwa miesiące Nie rzadziej niż raz na dwa 
miesiące 

Tworzywa sztuczne, 
metale, opakowania 
wielomateriałowe 

Pojemniki, w tym worki 
bezpośrednio od 

mieszkańców 
nieruchomości 

Nie rzadziej niż raz na miesiąc Nie rzadziej niż raz na miesiąc 

Popiół Pojemniki bezpośrednio 
od mieszkańców 
nieruchomości 

Nie rzadziej niż raz na dwa 
miesiące¹ 

Nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie² 

Odpady ulegające 
biodegradacji 

Pojemniki, w tym worki 
bezpośrednio od 

mieszkańców 
nieruchomości 

  

Nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie³ 

  

Nie rzadziej niż raz na dwa 
miesiące⁴  

  

Zużyty sprzęt 
elektryczny 

i elektroniczny 

Zbiórka w kilku miejscach 
na terenie miast. Jeden 
punkt zbiórki na terenie 

każdego sołectwa 

Nie rzadziej niż dwa razy w roku Nie rzadziej niż dwa razy w roku 

Odpady 
wielkogabarytowe 

„wystawka” bezpośrednio 
od mieszkańców 
nieruchomości 

Nie rzadziej niż dwa razy w roku Nie rzadziej niż dwa razy w roku 

¹od maja do października 
²od listopada do kwietnia 
³od kwietnia do listopada 
⁴od grudnia do marca 
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