
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi  

Odpady komunalne z terenu Gminy Strzelce Opolskie odbierane są przez 

konsorcjum:  

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. z 

siedzibą w Strzelcach Opolskich (adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. 

Mickiewicza 2), 

 „Naprzód” Sp. z o. o. z siedzibą w Rydułtowach (adres: 44-280 

Rydułtowy, ul. Raciborska 144 B). 

  Odpady komunalne zmieszane, zielone oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

zagospodarowywane są: 

Instalacja MBP zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu                                 

(adres: Dzierżysław 1, 48-130 Kietrz). 

Osiągnięty w 2013 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości:  

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

został uzyskany z nadwyżką - 17,98% (wymagany poziom w 2013 r. 12%). 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i   rozbiórkowych - 100% (odpady, które trafiły na składowisko, zostały 

w całości zagospodarowane). 

 Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania został ograniczony do 43,9 % 

(wymagany poziom w 2013 r. -  50 %).  

 

Gmina Strzelce Opolskie jest w trakcie organizowania punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, opracowała dokumentację pn. „Budowa 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” oraz uzyskała 

pozwolenie na jego realizację.  

Na składowisko odpadów w Szymiszowie (adres: 47-100 Szymiszów 

ul. Dworcowa 7a) w  godzinach od 600- 1600 można oddawać odpady takie 

jak:  

 Odpady budowlane (gruz)  



 Odpady wielkogabarytowe 

 Odpady zielone. 

W Gminie Strzelce Opolskie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

pochodzący z gospodarstw domowych odbierany jest dwa razy w roku 

w formie mobilnej zbiórki przez konsorcjum:  

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych                   

Sp. z o. o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich (adres: 47-100 Strzelce 

Opolskie ul. Mickiewicza 2), 

 „Naprzód” Sp. z o. o. z siedzibą w Rydułtowach (adres: 44-280 

Rydułtowy, ul. Raciborska 144 B). 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również przekazać w dni 

robocze w godzinach od 600-1300 firmie: 

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. 

o. w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza 2                                     

(wjazd od ul. Świerczewskiego). 

Referat Zarzadzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w 

sierpniu i wrześniu 2013 r. zorganizował dodatkową zbiórkę zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady odbierała firma: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recykling Sp. z o. o.                  

(adres: 25-368 Kielce, ul. Bartosza Głowackiego 4A 15). 

 

 

 

 


