
 
 

UCHWAŁA NR LXIII/500/2023 

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 25 stycznia 2023 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 2022 r., poz. 2519, poz. 1549 i poz. 2797), 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 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nieruchomość zostanie wyposażona w pojemniki lub worki do zbierania odpadów, o których mowa 

w § 8 ust. 2, z wyjątkiem pojemnika, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 Regulaminu, w przypadku 
nieruchomości, na której nie jest wytwarzany popiół;”; 

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych, 
jednorodzinnych jest spełnione także w przypadku korzystania przez właściciela nieruchomości  

z przydomowego kompostownika.”; 

3) w § 12 po ust. 3 dodaje się ust. 3a, który otrzymuje brzmienie: 

„3a. W przypadku braku dojazdu do nieruchomości właściciel zobowiązany jest udostępnić pojemniki  

i worki w dniu odbioru odpadów w innym miejscu umożliwiającym dojazd samochodu odbierającego 
odpady.”; 

4) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się minimalne wielkości pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych:  

1) pojemnik i/lub worek o pojemności 60 l dla każdego rodzaju odpadu - nieruchomość zamieszkała od 
1 do 5 osób, przy czym nie dopuszcza się zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w workach; 

2) pojemnik i/lub worek o pojemności 120 l dla każdego rodzaju odpadu - nieruchomość zamieszkała 

przez więcej niż 5 osób, przy czym nie dopuszcza się zbierania odpadów niesegregowanych 
(zmieszanych) w workach. 

2. Ustala się minimalne wielkości pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych:  

1) pojemnik o pojemności 120 l dla każdego rodzaju odpadu - nieruchomość zamieszkała od 1 do 10 osób; 
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2) pojemnik o pojemności 240 l dla każdego rodzaju odpadu - nieruchomość zamieszkała od 11 do 20 
osób, przy czym dopuszcza się zbieranie odpadów selektywnie zbieranych (szkła i bioodpadów) w pojemniku 

o pojemności 120 l; 

3) pojemnik o pojemności 1100 l dla każdego rodzaju odpadu - nieruchomość zamieszkała powyżej 20 
osób, przy czym dopuszcza się zbieranie odpadów selektywnie zbieranych (szkła i bioodpadów) w pojemniku 

o pojemności 240 l. 

3. Pojemność pojemnika do selektywnej zbiórki popiołu dla nieruchomości zamieszkałych winna być 
dostosowana do ilości wytwarzanego odpadu, nie mniejsza jednak niż 60 l. 

4. Ustala się minimalne wielkości pojemników na odpady komunalne (dla każdego rodzaju odpadu), w jakie 
powinna być wyposażona nieruchomość niezamieszkała: 

1) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu - nie mniej niż 120 litrów na każde 30 osób (dzieci, 

uczniów, pracowników), przy czym dopuszcza się zbieranie odpadów w pojemniku o minimalnej 
pojemności 60 l wyłącznie dla szkła i bioodpadów; 

2) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż pojemnik o pojemności 120 l na każde 30 miejsc 

konsumpcyjnych znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz lokalu; 

3) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - nie mniej niż pojemnik o pojemności 120 l, przy czym 

dopuszcza się zbieranie szkła w pojemniku o minimalnej pojemności 60 l; 

4) dla działalności biurowych, handlowych i usługowych oraz zakładów rzemieślniczych i produkcyjnych (na 

każdy punkt – osobną działalność gospodarczą): 

a) do 3 pracowników – nie mniej niż pojemnik o pojemności 60 l, 

b) od 3 do 10 pracowników - nie mniej niż pojemnik o pojemności 120 l, przy czym dopuszcza się 

zbieranie szkła i bioodpadów w pojemniku o pojemności 60 l, 

c) od 10–50 pracowników - nie mniej niż pojemnik o pojemności 240 l, przy czym dopuszcza się 
zbieranie szkła i bioodpadów w pojemniku o pojemności 120 l, 

d) powyżej 50 pracowników - nie mniej niż pojemnik o pojemności 1100 l, przy czym dopuszcza się 
zbieranie szkła i bioodpadów w pojemniku o pojemności 120 l; 

5) dla ogrodów działkowych: 

a) w sezonie letnim – nie mniej niż pojemnik o pojemności 240 l, przy czym dopuszcza się zbieranie 
szkła i bioodpadów w pojemniku o pojemności 120 l, 

b) w sezonie zimowym - nie mniej niż pojemnik o pojemności 60 l. 

5. Pojemność pojemnika do selektywnej zbiórki popiołu dla nieruchomości niezamieszkałych winna być 

dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, nie mniejsza jednak niż 60 l.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

  

 Przewodnicząca  

Rady Miejskiej 
 

Gabriela Puzik 
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