
UCHWAŁA  Nr XXXVIII/246/21 

RADY GMINY STRZELECZKI  

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/105/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty 

oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1), art. 6k ust. 2, ust. 2a, pkt. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.2) oraz art. 1 pkt 14 

ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo 

ochrony środowiska oraz o odpadach (Dz. U. 2021 r. poz. 1648) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVII/105/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 

2020 r. poz. 322), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6.1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne: 

1) w wysokości 20,00 zł za jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

2) w wysokości 40,00 zł za jeden pojemnik o pojemności 240 l; 

3) w wysokości 110,00 zł za jeden pojemnik o pojemności 660 l; 

4) w wysokości 183,33 zł za jeden pojemnik o pojemności 1100 l. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik/worek na tworzywa sztuczne, metale i opakowania 

wielomateriałowe; papier; szkło; popiół; bioodpady od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) w wysokości 10,00 zł za jeden worek o pojemności 120 l; 

2) w wysokości 20,00 zł za jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

3) w wysokości 40,00 zł za jeden pojemnik o pojemności 240 l; 

4) w wysokości 110,00 zł za jeden pojemnik o pojemności 660 l; 

5) w wysokości 183,33 zł za jeden pojemnik o pojemności 1100 l. 

3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za odbiór 

odpadów komunalnych: 

1) w wysokości 20,00 zł za jeden worek o pojemności 120 l; 

2) w wysokości 40,00 zł za jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

3) w wysokości 80,00 zł za jeden pojemnik o pojemności 240 l; 

4) w wysokości 220,00 zł za jeden pojemnik o pojemności 660 l; 

5) w wysokości 366,66 zł za jeden pojemnik o pojemności 1100 l. 

                                                      
1 Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
2 Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1648, oraz z 2020 r. poz. 2320. 
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2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 7.1 W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne, ustala się ryczałtową stawkę 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 169,00 zł za rok od domku letniskowego na 

nieruchomości, albo od  innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.” 

2. W przypadku, gdy właściciel  nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

338,00 zł za rok od  domku letniskowego na nieruchomości, albo od  innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

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

Województwa Opolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2022 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  
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