
UCHWAŁA NR XLV/373/2018
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi

Na podstawie art. 6r  ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, poz. 2056 oraz poz. 2422) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Strzelce Opolskie w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości świadczyć będzie dodatkową usługę wykonywaną w ramach dodatkowej opłaty 
polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji - części roślin pochodzących 
z pielęgnacji terenów zielonych o kodzie 20 02 01.

2. Dodatkowa usługa, o której mowa w ust. 1 będzie świadczona wyłącznie dla właścicieli nieruchomości 
w zabudowie jednorodzinnej.

§ 2. 1. Dodatkowa usługa, o której mowa w § 1, wykonywana będzie w terminach odbioru odpadów 
biodegradowalnych, zgodnie z obowiązującym  harmonogramem odbioru odpadów komunalnych poprzez odbiór 
odpadów z nieruchomości;

2. Odpady objęte dodatkową usługą należy gromadzić w workach LDPE koloru brązowego o pojemności 120 l 
z logo Gminy Strzelce Opolskie.

3. Ustala się opłatę z tytułu dodatkowego odbioru w wysokości 6,00 zł za każdy zadeklarowany worek.

§ 3. 1. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi dodatkowego odbioru odpadów należy zgłosić w formie 
deklaracji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Strzelcach Opolskich.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości opłatę za dodatkową usługę będą uiszczać na rachunek bankowy Gminy 
Strzelce Opolskie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich niezwłocznie po złożeniu deklaracji, 
o której mowa w § 3 ust. 1.

2. Numer rachunku bankowego właściwego do uiszczania opłaty za usługę dodatkową jest tożsamy 
z rachunkiem bankowym, przydzielanym indywidualnie właścicielowi nieruchomości, na który wnoszona jest 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 1 będzie podstawą do otrzymania worków na odpady, o których 
mowa w § 2 ust. 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 maja 2018 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gabriela Puzik
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI - KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 
 

DEKLARACJA ZAPOTRZEBOWANIA NA DODATKOW Ą USŁUGĘ ŚWIADCZON Ą 
PRZEZ GMIN Ę W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW 

ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI OD WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI Z TERENU 
GMINY STRZELCE OPOLSKIE  

 

Pouczenie: 
1. Złożenie niniejszej deklaracji stanowi podstawę do uiszczenia opłaty za dodatkową usługę odbioru i zagospodarowania 

odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości jednorodzinnych znajdujących się na terenie Gminy Strzelce 
Opolskie. 

2. Wzór formularza niniejszej Deklaracji dostępny jest na stronie internetowej: www.odpady.strzelceopolskie.pl 
 

 
Podstawa prawna:    Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1289, z późn. zm.) 
 

Składający:              Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach          
 

Miejsce składania:   Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie 
 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Burmistrz Strzelec Opolskich 
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich 
Pl. Myśliwca 1 
47-100 Strzelce Opolskie 

 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 B.1. Osoba fizyczna zgłaszająca zapotrzebowanie na dodatkową usługę  

 

2. Nazwisko 3. Imię 4. Nr ewidencyjny 

 

 

B.2. Dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. 
 

5. Ulica 6. Nr domu 7. Nr lokalu 8.  Miejscowość 

9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Nr działki 

 

 

C. ZAPOTRZEBOWANIE NA DODATKOWĄ USŁUGĘ W ZAKRESIE ODBIORU 
I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI  

 
Ilość worków o pojemności 120 l 
 

12. 
 
                                                                                                szt.                                                                                                                         

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
oraz wysokość cen za te usługi 

13. 
 

 6,00 zł/worek 

Kwota opłaty (ilość worków wskazaną w poz. 23 należy pomnożyć przez kwotę z poz. 
24) 

14. 
 

zł/ 

 

D. PODPIS WŁAŚCICIELA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
15. Data 16. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XLV/373/2018

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 28 marca 2018 r.
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