
UCHWAŁA  Nr XXXVIII/245/21 

RADY GMINY STRZELECZKI  

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/149/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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. 6r ust. 3, ust. 3b 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 18 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), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIV/149/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpa  dów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 4 września 

2020 r. poz. 2474) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7.1 pkt 2) lit. a) i e) otrzymują brzmienie: 

„a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 

e) bioodpady – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz 

jeden raz na miesiąc w pozostałym okresie”; 

2) w § 7.1  pkt 3) lit. a), e) i f) otrzymują brzmienie: 

„a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, 

e) bioodpady – nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz jeden raz 

na miesiąc w pozostałym okresie”; 

f) popiół – nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie zimowym od 1 listopada do 30 kwietnia i jeden raz w 

miesiącu  maju (ostatni tydzień maja);” 

3) w § 7.1 pkt 4) lit. od a) do e) otrzymują brzmienie: 

„a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, 

b) metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - nie rzadziej niż jeden raz na 

miesiąc, 

c) odpady z papieru – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące, 

d) odpady ze szkła - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące, 

e) bioodpady – nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc”; 

4) w § 8 ust. 4 pkt 1) i 2) otrzymują brzmienie: 

„1) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych stanowiących odpady komunalne w ilości 500 kg na 

nieruchomość / lokal mieszkalny na rok,  

2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości 500 kg na nieruchomość 

/ lokal mieszkalny na rok”. 

                                                      
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. Zmienia się załącznik do uchwały nr XXIV/149/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 

27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który otrzymuje 

brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 4. 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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Załącznik 

do uchwały nr XXXVIII/245/21 

Rady Gminy Strzeleczki 

z dnia 25 listopada 2021 

Rodzaje i ilość selektywnie zbieranych odpadów komunalnych przyjmowanych 

w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Nazwa odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadów 

Tworzywa 

sztuczne 

opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, 

plastikowe opakowania po żywności np.  jogurtach, 

margarynach,  butelki PET, opakowania po kosmetykach, 

płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe koszyczki 

po owocach, nakrętki od butelek, plastikowe worki, torebki i 

reklamówki, 

bez ograniczeń 

Papier 

opakowania z papieru i tektury (papierowe pudełka, kartony), 

papier i tektura (makulatura, gazety i czasopisma, zużyte 

zeszyty i stare książki,  katalogi, prospekty, kalendarze, 

papierowe torby na zakupy), 

bez ograniczeń 

Szkło 
opakowania szklane bez zawartości (słoiki, butelki, szklane 

opakowania po kosmetykach), 
bez ograniczeń 

Metale puszki aluminium i stal bez ograniczeń 

Drewno 
opakowania z drewna i drewno oraz drewno inne niż 

wymienione w 20 01 37 
bez ograniczeń 

Opakowania 

wielomateriałowe 
kartoniki po mleku i sokach, bez ograniczeń 

Bioodpady 

odpady kuchenne (za wyjątkiem mięsa i ryb), kwiat 

doniczkowe i cięte, odpady zielone – skoszona trawa, liście, 

rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, 

bez ograniczeń 

Popiół popiół paleniskowy bez ograniczeń 

Meble i inne 

odpady 

wielkogabarytowe 

meble, meblościanki, meble tapicerowane, łóżka, materace z 

łóżek, dywany, wykładziny, stoły, krzesła, biurka, 

500 kg/ 

nieruchomość/ 

rok 

Odpady 

budowlane i 

rozbiórkowe 

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia (okna, drzwi, wanny, brodziki, 

ubikacje i umywalki),  

materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03 (styropian),  

powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku prac 

budowlanych, rozbiórkowych i remontowych 

przeprowadzonych indywidualnie przez mieszkańców  

500 kg/ 

nieruchomość/ 

rok 

Zużyty sprzęt 

elektryczny 

i elektroniczny 

lampy fluorescencyjne, baterie i akumulatory, urządzenia 

zawierające freony,  zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne (np.: pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, 

sprzęt audio, kamery, telefony komórkowe, telefony 

stacjonarne, aparaty fotograficzne, maszyny do szycia, 

opiekacze, tostery, komputery, monitory, telewizory, drukarki, 

maszyny do pisania, wentylatory, grzejniki elektryczne, 

termostaty, chłodziarki, zamrażarki, żelazka, klimatyzatory nie 

zawierające freonu, odkurzacze, inne urządzenia kuchenne, 

zabawki zasilane baterią lub podłączane do prądu), 

bez ograniczeń 

Zużyte opony opony z samochodów osobowych i jednośladów 4 szt./osobę /rok 
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Odpady 

niebezpieczne 

rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, środki ochrony 

roślin, farby, tusze, tonery, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty 

zawierające substancje niebezpieczne oraz inne niż wymienione 

w 20 01 29, 

bez ograniczeń 

Zużyte baterie i 

akumulatory 
baterie i akumulatory bez ograniczeń 

Przeterminowane 

leki i chemikalia 
leki inne niż wymienione w 20 01 31 bez ograniczeń 

Odpady 

wytworzone 

podczas iniekcji 

domowych 

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi – igły i strzykawki 

bez ograniczeń 

Odzież, tekstylia 
odzież i tekstylia (ubrania, ręczniki, ściereczki i szmatki 

niezanieczyszczone smarami) 
bez ograniczeń 
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