
UCHWAŁA  Nr XXX/164/17 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 26 stycznia 2017 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 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 1)) oraz art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r. poz. 250 2)) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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, w szczególności częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. Sługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzona na zasadach 

określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki. 

§ 3.1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi Gmina Strzeleczki zgodnie z harmonogramem będzie świadczyć usługi odbioru: 

1) zmieszanych odpadów komunalnych; 

2) selektywnie zebranych odpadów surowcowych (tzw. "suchych"); 

3) selektywnie zebranych odpadów z papieru; 

4) selektywnie zebranego szkła opakowaniowego; 

5) selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji; 

6) popiołów; 

7) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

8) zużytych baterii i akumulatorów; 

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych i gruzu w systemie akcyjnym. 

2. W ramach usługi, o której mowa w ust.1 Gmina Strzeleczki wyposaży nieruchomości w pojemniki do 

zbierania odpadów komunalnych w ilości i o pojemności minimalnej, zgodnie z obowiązującym na terenie gminy 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie. 

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z obowiązującym regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne, dla których 

stosuje się wyższe stawki opłaty przewidzianej w odrębnej uchwale za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

które są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 4.1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie wykonywane z częstotliwością: 

1) zabudowa jednorodzinna: 

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

b) odpady surowcowe (tzw. '"suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, 

                                                      
1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 
2) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1250. 
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c) odpady z papieru - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące, 

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

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie  

od 1 kwietnia do 31 października, 

f) popioły - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca; 

2) zabudowa wielorodzinna: 

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

b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, 

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

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

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie  

od 1 kwietnia do 31 października, 

f) popioły - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca; 

3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

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

b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, 

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

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

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie  

od 1 kwietnia do 31 października. 

2. Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego oraz gruzu w systemie akcyjnym od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie co najmniej 

raz na pół roku, zgodnie z podanym harmonogramem, dostępnym m.in. na stronie internetowej Gminy Strzeleczki. 

3. Odbieranie odpadów niebezpiecznych w systemie akcyjnym od właścicieli nieruchomości odbywać się 

będzie co najmniej raz na pół roku zgodnie z podanym harmonogramem. 

4. Zbiórka przeterminowanych leków odbywać się będzie w specjalistycznych pojemnikach ustawionych  

w aptekach lub punktach świadczenia usług medycznych w godzinach ich otwarcia. 

5. Zbiorka zużytych baterii i akumulatorów odbywać się będzie w punktach wskazanych przez Gminę  

i podanych do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Strzeleczki. 

§ 5. Ustala się ograniczenia ilości odbieranych odpadów: 

1) zużytych opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z gospodarstwa 

domowego w ilości 4 sztuk na rok; 

2) gruzu-odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości 50 kg na 

gospodarstwo domowe na rok. 

§ 6.1. Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej "PSZOK" zostanie 

umieszczony na stronie internetowej Gminy Strzeleczki. 

2. Zasady przyjmowania odpadów komunalnych oraz godziny otwarcia PSZOK określa Regulamin Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny na stronie internetowej Gminy Strzeleczki oraz na 

tablicach informacyjnych. 

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzącego PSZOK, właściciele mogą zgłaszać do Urzędu Gminy 

w Strzeleczkach w Referacie Gospodarki Komunalnej, osobiście, telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem 
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poczty elektronicznej e-mail ug@strzeleczki.pl w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego 

przedmiotem reklamacji. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXX/196/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 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. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Marek Kaliński  
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