
 

 

UCHWAŁA NR L/404/2022 

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 30 marca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXX/257/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie 

Na podstawie art. 4 ust. 1-2a 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. W uchwale nr XXX/257/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r.  

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2020 r., poz. 3303) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 po pkt 2 wprowadza się pkt 2a, który otrzymuje brzmienie: 

„2a) obowiązek oznakowania pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych 

wytwarzanych na nieruchomości naklejką otrzymaną od firmy odbierającej odpady komunalne  

z terenu Gminy Strzelce Opolskie pozwalającą na identyfikację właściciela nieruchomości;”; 

2) w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. b–d oraz f otrzymują brzmienie: 

„b) szkło - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 

c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

d) popiół - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 

f) papier - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;”; 

3) w § 15 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz e i f otrzymują brzmienie: 

„b) szkło - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 

c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

e) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 

f) papier - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;”; 

4) w § 15 ust. 5 pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,”; 

5) w § 16 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku z nieruchomości zamieszkałych;”; 
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6) w § 16 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku z nieruchomości zamieszkałych  

w wyznaczonych miejscach na terenie: 

a) miasta Strzelce Opolskie (wraz z sołectwami należącymi do Strzelec Opolskich) - 3 punkty, 

b) sołectw Gminy Strzelce Opolskie - 1 punkt na każde sołectwo.”; 

7) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości powinna uniemożliwić wypływ 

nieczystości ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 

Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody 

zakupionej do celów bytowych, a w przypadku niepodłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej 

– ilości wynikającej z przeciętnych norm zużycia wody.”; 

8) uchyla się § 18. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodnicząca 

 Rady Miejskiej 

 

Gabriela Puzik 
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