
UCHWAŁA  Nr XXXVIII/247/21 

RADY GMINY STRZELECZKI  

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/148/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2020 r.  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki 

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. 4 ust. 1 i ust. 2 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), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Rada Gminy w Strzeleczkach uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIV/148/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego  

z dnia 2 września 2020 r. poz. 2421) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 17 ust. 1 pkt 2) lit. a) oraz e) otrzymują następujące brzmienie: 

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

b) 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 § 17 ust. 1 pkt 3) lit. a), e) i f) otrzymują następujące brzmienie: 

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

e) bioodpady – nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc (od 1 kwietnia do 31 października) i nie rzadziej niż jeden 

raz na miesiąc w pozostałym okresie, 

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

w miesiącu  maju (ostatni tydzień maja);” 

3) w § 17 ust. 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”; 

§ 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  

                                                      
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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