OBWIESZCZENIE NR 5/XXVIII/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Śrem
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000
r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 296, poz. 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 146/XV/2015 Rady Miejskiej w
Śremie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem (Dz. Urz. Woj.
Wielk. z 2015r., poz. 7063) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
uchwałą Nr 245/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 września
2016 r., zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Śrem (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. ,
poz. 5754) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem
26 października 2016 r.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
uchwały nie obejmuje § 2 i 3 uchwały Nr 245/XXVI/2016 Rady Miejskiej w
Śremie z dnia 29 września 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem
(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. , poz. 5754 ), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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Załącznik do Obwieszczenia Nr
5/XXVIII/2016
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 24 listopada 2016 r.
UCHWAŁA NR 146/XV/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 19 listopada 2015r.
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Śrem
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 i poz. 1250), Rada
Miejska w Śremie uchwala, co następuje:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY ŚREM
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Śrem dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania
przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub
zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów
komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także
odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
nieruchomości służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów
i warsztatami naprawczymi;
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2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania
w odpowiednim
stanie
sanitarnym,
porządkowym
i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na
określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających
i terminów jej przeprowadzania.

obowiązkowej

deratyzacji

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Śrem;
2) nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomość, zgodnie
z art. 46 § 1 ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121);
3) podmiocie odbierającym odpady – rozumie się przez to podmiot
uprawniony do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy Śrem;
4) Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – należy
przez to rozumieć Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych
w Mateuszewie;
5) pojemnikach typu "dzwon"– rozumie się przez to urządzenia
przeznaczone do zbiórki odpadów w sposób selektywny obejmujący
frakcje: papier i opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, w tym
butelki typu PET, opakowania po chemii gospodarczej oraz folie, w tym
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typu Stretch oraz metal, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, odpady
ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
wymaga od właścicieli nieruchomości wysegregowania poszczególnych
rodzajów odpadów, umieszczenia ich w odpowiednich pojemnikach
lub workach oraz zadysponowanie ich do odbioru przez podmiot odbierający
odpady. Odpady bezpośrednio odbierane z nieruchomości:
1) tworzywa sztuczne, w tym butelki typu PET, opakowania po chemii
gospodarczej oraz folie, w tym typu Stretch oraz metal;
2) szkło bezbarwne;
3) szkło kolorowe;
4) papier i opakowania wielomateriałowe;
5) ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
2. Następujące rodzaje odpadów komunalnych należy odrębnie
wysegregować i dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych:
1) przeterminowane leki i chemikalia;
2) zużyte baterie akumulatory;
3) zużyte opony.
3. Odpady wymienione w § 3 ust. 1 można dostarczyć samodzielnie do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
4. Przeterminowane leki można dostarczyć samodzielnie do aptek
zlokalizowanych na terenie gminy.
5. Zużyte baterie można dostarczyć samodzielnie do punktów odbioru
baterii.
6. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić
w następujący sposób:
1) odpady ulegające biodegradacji:
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a) na wsiach - w pojemnikach lub workach foliowych, przeznaczonych do
gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji,
b) w mieście - w zabudowie jednorodzinnej w workach lub w pojemnikach
na odpady ulegające biodegradacji; w zabudowie wielolokalowej
w pojemnikach na odpady ulegające biodegradacji;
2) odpady, takie jak: papier i opakowania wielomateriałowe, szkło
bezbarwne, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne i metal:
a) na wsiach - w workach foliowych lub w pojemnikach typu "dzwon",
b) w mieście - w zabudowie jednorodzinnej w workach, w zabudowie
wielolokalowej w pojemnikach typu "dzwon" lub w workach;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe przekazać do odbioru podmiotowi
odbierającemu odpady poprzez wystawienie ich:
a) w zabudowie jednorodzinnej - przed nieruchomość,
b) w zabudowie wielolokalowej - przy pojemnikach typu "dzwon" lub przy
urządzeniach przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
w urządzeniach dostarczonych przez podmiot odbierający odpady;
5) odpady z ogrodów i terenów zieleni publicznej, w tym z cmentarzy,
ulegające biodegradacji w workach lub w pojemnikach dostarczonych
przez podmiot odbierający odpady komunalne i w nich odbierane;
7. Odpady wymienione w ust. 6 pkt 1 i pkt 2 należy
w zawiązanych workach nie wymagających zapełnienia.

gromadzić

§ 4. 1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Uprzątnięte zanieczyszczenia należy złożyć na skraju chodnika tak, aby
umożliwić ich usunięcie służbom porządkowym.
2. Uprzątnięcie z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń należy wykonać w sposób
nieutrudniający zatrzymywanie się pojazdów oraz wsiadanie i wysiadanie
pasażerów.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dopuszczalne
wyłącznie:
1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego pod
warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji
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sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie
z przepisami regulaminu, w szczególności ścieki takie nie mogą być
odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do gruntu;
2) na terenach służących do użytku publicznego
do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

w miejscach

2. Naprawy drobne poza warsztatami naprawczymi takie, jak: wymiana
kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów i regulacje pojazdów
samochodowych, dopuszcza się wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla
sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami regulaminu.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na
drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym
§ 6. Właściciel
nieruchomości
zapewnia
utrzymanie
czystości
i porządku na terenie nieruchomości przez wyposażenie nieruchomości
i zbieranie odpadów w pojemnikach, w workach lub w kontenerach
o pojemności uwzględniającej liczbę osób korzystających z tych pojemników
i średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych bądź w innych miejscach.
§ 7. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) przewidziane do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
a) worki foliowe o pojemności minimalnej 0,06 m3,
b) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła:
bezbarwnego i kolorowego, tworzyw sztucznych i metali, papieru
i opakowań wielomateriałowych o pojemności minimalnej 0,06 m3,
c) urządzenia przeznaczone na odpady
o pojemności minimalnej 1,1 m3,

budowlane

i rozbiórkowe

d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów ulegających
biodegradacji o pojemności minimalnej 0,06 m3;
2) zbierane w sposób nieselektywny odpady, należy
w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności:

gromadzić

a) 0,03 m3 na mieszkańca, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 0,11 m3 na
nieruchomość,
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b) dla szkół wszelkiego typu - 0,05 m3 na każdego ucznia i pracownika,
c) dla żłobków i przedszkoli - 0,03 m3 na każde dziecko i pracownika,
d) dla lokali handlowych - 0,05 m3 na każde 20m2 powierzchni całkowitej
lokalu, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 0,11 m3 na jeden lokal,
e) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,05 m3 na każdego
zatrudnionego, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 0,11 m3 na każdy
punkt,
f) dla szpitali, internatów, hoteli itp. - 0,02 m3 na jedno łóżko,
g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych
w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 0,11
m3 na każdych 10-ciu zatrudnionych,
h) dla lokali gastronomicznych - 0,02 m3 na jedno miejsce konsumpcyjne,
i) dla urzędów, instytucji i innych - 0,05 m3 na każdego pracownika i 0,05
m3 na każdych 10 interesantów,
j) dla ogródków działkowych - 0,11 m3 pojemnika lub kontenera na każde
10 działek,
k) dla cmentarzy - 2 m3 na 0,5 ha powierzchni cmentarza lub 0,02 m3
pojemnika na 10 grobów;
3) dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się kontenery, pojemniki
lub worki, które powinny być utrzymane w następującej kolorystyce:
a) niebieski - z przeznaczeniem na papier i opakowania wielomateriałowe,
b) biały - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,
c) zielony - z przeznaczeniem na szkło kolorowe,
d) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, w tym na butelki typu
PET, opakowania po chemii gospodarczej, folie, w tym typu Stretch oraz
na metal,
e) brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;
4) na terenach zabudowy wielolokalowej rozmieszczenie pojemników typu
"dzwon" lub innych odpowienio oznaczonych urządzeń (nazwa zbieranych
odpadów) powinno odpowiadać następującym warunkom: pojemnik lub
urządzenie powinny znajdować się w odległości nie większej niż 500 m od
zabudowy i przypadać na liczbę mieszkańców nie większą niż 500 osób;
5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić
w kontenerach, pojemniku lub worku w kolorze czarnym.
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§ 8. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych w miejscach publicznych i na drogach
publicznych:
1) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach
publicznych, o pojemności od 1,0 m³ i w kolorach przypisanych do rodzaju
odpadów, na jakie są przeznaczone:
a) zielony - przeznaczony na opakowania szklane kolorowe,
b) biały - przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne,
c) niebieski - przeznaczony na papier i opakowania wielomateriałowe,
d) żółty - przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych i metali,
e) brązowy - przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji;
2) kosze uliczne o pojemności minimalnej 0,01 m3.
§ 9. Warunki rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy
uwzględniać przepisy § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz.
1422);
2) pojemniki na odpady oraz worki z wysegregowanymi odpadami należy
ustawiać w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego
odpady przed wejściem na teren nieruchomości, z zastrzeżeniem § 13
pkt 1;
3) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne muszą
być złożone w udostępnionych przez podmiot odbierający odpady
urządzeniach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu
odbierającego odpady, nie utrudniającym korzystanie z nieruchomości lub
w wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej;
4) kosze uliczne zamocowane na stałe o minimalnej pojemności 0,01 m3,
ustawione zgodnie z następującymi zasadami:
a) na drogach publicznych i na terenach zieleni – w zależności od potrzeb,
b) na przystankach komunikacyjnych - obok wiaty, a jeśli jej nie ma - to
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,
c) na peronach - odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać
50 m;
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5) w przypadku, gdy na danej nieruchomości nie ma możliwości ustawienia
kontenera lub pojemnika, wówczas dopuszcza się usytuowanie kontenera
lub pojemnika na innej nieruchomości na podstawie pisemnej zgody
władającego tą nieruchomością.
§ 10. Warunki utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
technicznym i porządkowym:
1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach
wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych;
2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia
przed dostawaniem się wód opadowych;
3) poddanie pojemników, co najmniej dwa razy w roku, czyszczeniu
preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne
zapachy;
4) stosowanie ilości i pojemności pojemników odpowiednich do potrzeb
w celu niedopuszczenia do przeciążania pojemników;
5) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu,
lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji
toksycznych, żrących, a także odpadów nie będących odpadami
komunalnymi;
6) zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek
komunalnych (także suchych odpadów roślinnych);

odpadów

7) zakazy określone w pkt 5 - 6 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady,
ustawianych przy drogach publicznych, na przystankach komunikacyjnych
oraz w innych miejscach publicznych;
8) zabrania się gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych w koszach na odpady ustawianych przy drogach publicznych,
na przystankach komunikacyjnych oraz w innych miejscach publicznych;
9) do pojemników na papier i opakowania wielomateriałowe zabrania się
wrzucać:
a) opakowania z zawartością,
b) kalkę techniczną;
10) do pojemników na opakowania szklane bezbarwne zabrania się wrzucać:
a) opakowania szklane kolorowe,
b) ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
c) lustra,
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d) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami
zawartości,
e) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),
f) szyby samochodowe;
11) do pojemników na opakowania szklane kolorowe zabrania się wrzucać:
a) opakowania szklane bezbarwne,
b) ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
c) lustra,
d) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami
zawartości,
e) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),
f) szyby samochodowe;
12) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych i metali zabrania
się wrzucać:
a) tworzywa sztuczne pochodzenia
nie klasyfikujące się do segregacji,

medycznego,

mokre

folie

b) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po
farbach i lakierach,
c) opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych,
d) opakowania wielomateriałowe.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów
przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11. Liczba
pojemników
i częstotliwość
odbierania
odpadów
z nieruchomości powinna zapewnić nieprzepełnianie (nieprzeciążanie)
pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.
§ 12. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
i opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1)

odpady selektywnie zbierane:

a) odpady ulegające biodegradacji:
- w zabudowie wielolokalowej: wyposażonej w pojemniki: na
zgłoszenie, w sposób zapewniający nieprzepełnianie urządzeń, jednak
nie rzadziej niż raz na tydzień; wyposażonej w worki: pierwszy, trzeci
i piąty piątek miesiąca,

Id: 163BBEAF-BA97-4FB3-AAA1-0254C2A99BE6. Podpisany

Strona 9

- w zabudowie jednorodzinnnej w Sektorze I: miasto Śrem - pierwszy,
trzeci i piąty piątek miesiąca; wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie,
Pysząca, Zbrudzewo - pierwsza, trzecia i piąta środa,
- w zabudowie jednorodzinnej w Sektorze II: wsie: Grodzewo,
Mateuszewo: pierwsza i trzecia środa miesiąca; wsie: Binkowo,
Bodzyniewo, Borgowo, Bystrzek, Dobczyn, Grzymysław, Łęg,
Nochówko, Olsza, Ostrowo, Pełczyn, Sosnowiec, Wirginowo pierwszy i trzeci piątek miesiąca; wsie: Błociszewo, Dąbrowa, Gaj,
Góra, Kaleje, Kawcze, Krzyżanowo, Luciny, Marianowo, Niesłabin,
Orkowo, Pucołowo, Szymanowo, Tesiny - drugi i czwarty piątek
miesiąca; wsie: Dalewo, Jeleńczewo, Kadzewo, Marszewo, Mórka,
Wyrzeka - druga i czwarta środa miesiąca,
- można dostarczać samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych,
- można poddawać
kompostownikach,

procesowi

kompostowania

w przydomowych

b) odpady takie, jak: tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne, szkło
kolorowe, papier i opakowania wielomateriałowe odbierane będą:
- w zabudowie wielolokalowej: na zgłoszenie, w sposób zapewniający
nieprzepełnianie urządzeń,
- w zabudowie jednorodzinnej w Sektorze I: miasto Śrem - pierwszy
i trzeci piątek miesiąca; wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca,
Zbrudzewo - druga i czwarta środa miesiąca,
- w zabudowie jednorodzinnej w Sektorze II: wsie: Grodzewo,
Mateuszewo - pierwsza i trzecia środa miesiąca; wsie: Binkowo,
Bodzyniewo, Borgowo, Bystrzek, Dobczyn, Grzymysław, Łęg,
Nochówko, Olsza, Ostrowo, Pełczyn, Sosnowiec, Wirginowo pierwszy i trzeci piątek miesiąca; wsie: Błociszewo, Dąbrowa, Gaj,
Góra, Kaleje, Kawcze, Krzyżanowo, Luciny, Marianowo, Niesłabin,
Orkowo, Pucołowo, Szymanowo, Tesiny - drugi i czwarty piątek
miesiąca; wsie: Dalewo, Jeleńczewo, Kadzewo, Marszewo, Mórka,
Wyrzeka - druga i czwarta środa miesiąca,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny należy przekazać do odbioru podmiotowi odbierającemu
odpady:
- w zabudowie wielolokalowej w Sektorze I obejmującym obszar
miasta Śrem: w każdy piątek,
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- w zabudowie jednorodzinnej w Sektorze I: miasto Śrem - pierwszy
piątek marca, czerwca, września i grudnia; wsie Mechlin, Nochowo,
Psarskie, Pysząca, Zbrudzewo - druga środa marca, czerwca, września
i grudnia,
- w zabudowie jednorodzinnej w Sektorze II: wsie: Grodzewo,
Mateuszewo - trzecia środa marca, czerwca, września i grudnia; wsie:
Binkowo, Bodzyniewo, Borgowo, Bystrzek, Dobczyn, Grzymysław,
Łęg, Nochówko, Olsza, Ostrowo, Pełczyn, Sosnowiec, Wirginowo trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia; wsie: Błociszewo,
Dąbrowa, Gaj, Góra, Kaleje, Kawcze, Krzyżanowo, Luciny,
Marianowo, Niesłabin, Orkowo, Pucołowo, Szymanowo, Tesiny czwarty piątek marca, czerwca, września i grudnia; wsie: Dalewo,
Jeleńczewo, Kadzewo, Marszewo, Mórka, Wyrzeka - czwarta środa
marca, czerwca, września i grudnia,
d) odpady pochodzące z gospodarstw domowych: przeterminowane leki
(których nie oddano do aptek), chemikalia, farby i lakiery należy
dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, w godzinach otwarcia punktu,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe, obejmujące: odpady betonu oraz gruz
budowlany z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, zmieszane lub
wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowe materiały
ceramiczne i elementy wyposażenia będą odbierane raz w roku w ilości
nieprzekraczającej 2,2 m3, po wcześniejszym zgłoszeniu z min.
dwudniowym
wyprzedzeniem
zapotrzebowania
na
pojemnik
przeznaczony dla ww. odpadów. Pojemniki udostępnione będą na okres
do 7 dni kalendarzowych. Dostarczenie pojemnika wiązać się będzie
z podpisaniem przez właściciela nieruchomości zamieszkałej protokołu,
który zawiera informację na temat wysokości kar finansowych
wynikających z ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń na skutek
niewłaściwego użytkowania urządzenia,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczyć
samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych lub do punktów sprzedaży nowego sprzętu,
g) zużyte opony należy dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, w godzinach otwarcia punktu,
h) styropian należy dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, w godzinach otwarcia punktu,
i) papa – odbierana na indywidualne zgłoszenie podmiotowi
odbierającemu odpady posiadającemu wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbioru wskazanej frakcji;
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2) odpady
komunalne
zbierane
nieselektywnie
z nieruchomości
zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej odbierane będą:
a) z Sektora I:
- z obszaru miasta Śrem: w każdy piątek,
- z obszaru wsi: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca, Zbrudzewo:
w każdą środę,
b) z Sektora II:
- z obszaru wsi: Grodzewo, Mateuszewo: w pierwszą i trzecią środę
miesiąca,
- z obszaru wsi: Binkowo Bodzyniewo, Borgowo, Bystrzek, Dobczyn,
Grzymysław, Łęg, Nochówko, Olsza, Ostrowo, Pełczyn, Sosnowiec,
Wirginowo: w pierwszy i trzeci piątek miesiąca,
- z obszaru wsi: Błociszewo, Dąbrowa, Gaj, Góra, Kaleje, Kawcze,
Krzyżanowo, Luciny, Marianowo, Niesłabin, Orkowo, Pucołowo,
Szymanowo, Tesiny: w drugi i czwarty piątek miesiąca,
- z obszaru wsi: Dalewo, Jeleńczewo, Kadzewo, Marszewo, Mórka,
Wyrzeka: w drugą i czwartą środę miesiąca;
3) odpady
komunalne
zbierane
nieselektywnie
z nieruchomości
zamieszkałych zabudowy wielolokalowej odbierane będą:
a) z kontenerów lub zamiennego zestawu pojemników: na zgłoszenie,
w sposób zapewniający nieprzepełnianie urządzeń,
b) z pojemników: w każdy piątek;
4) odpady
komunalne
z terenu
nieruchomości
niezamieszkałej,
z wyłączeniem ogródków działkowych należy usuwać, tak często, aby
urządzenia do ich zbierania nie przepełniały się, w terminach
uzgodnionych w umowie zawartej z podmiotem odbierającym odpady,
jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
5) odpady komunalne z terenu ogródków działkowych należy usuwać
w okresie od kwietnia do października tak często, aby urządzenia do ich
zbierania nie przepełniały się, w terminach uzgodnionych w umowie
zawartej z podmiotem odbierającym odpady, jednak nie rzadziej niż raz
w miesiącu;
6) ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego:
a) miasto Śrem – jeden raz w tygodniu,
b) na obszarach wiejskich – jeden raz na dwa tygodnie;
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7)1) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są
zobowiązani opróżniać je, nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;
8)2) częstotliwość opróżniania
przydomowych oczyszczalni ścieków
z osadów ściekowych wynika z instrukcji ich eksploatacji, jednak nie
rzadziej niż raz na dwa lata;
9) w przypadku, gdy odbiór odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od
pracy, podmiot odbierający odpady ma obowiązek odebrać odpady
w następnym dniu roboczym lub w sobotę, jeżeli przypada ona
bezpośrednio po dniu wolnym.
§ 13. Sposób pozbywania się odpadów komunalnych i opróżniania
zbiorników bezodpływowych:
1) odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości, przez
podmiot odbierający odpady; należy wystawić je w dniu odbioru do
godziny 8.00, przed wejściem na teren nieruchomości. Na wniosek
właściciela nieruchomości dopuszcza się także wejście na teren
nieruchomości pracowników podmiotu odbierającego odpady w celu
odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach i workach. Podmiot
odbierający odpady ma prawo nie odebrać worków z wysegregowanymi
odpadami w sytuacji, gdy: odpady zostały wystawione po godzinie 8.00,
worki nie były zawiązane, naruszono zasady prawidłowej segregacji. Na
potwierdzenie zaistniałych sytuacji podmiot odbierający odpady ma prawo
zostawić informację o przyczynie nie odebrania odpadów;
2)3) określa się miejsce zrzutu ścieków ze zbiorników bezodpływowych oraz
osadów z oczyszczalni przydomowych jako gminny punkt zlewny ścieków
zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków należącej do Śremskich
Wodociągów Sp. z o.o. przy ul. Zachodniej 78 w Śremie;
3)4) przyjęcie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na gminny
punkt zlewny ścieków odbywa się na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Śremskimi Wodociągami Sp. z o.o. , a właścicielem
nieruchomości;
4)5) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych
odbywa się na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości
z podaniem uprawnionym do odbioru.
1) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 245/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29
września 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Śrem (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016r. , poz. 5754 ), która weszła w życie z dniem 13
października 2016 r.
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
5) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017
§ 14. Objęcie zorganizowanym systemem selektywnego
odpadów wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 r.

zbierania

§ 15. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania co najmniej
następujących frakcji odpadów komunalnych:
1) odpady z pielęgnacji terenów zielonych;
2) odpady ulegające biodegradacji, kuchenne i ogrodowe;
3) papier i tektura;
4) odpady opakowaniowe ze szkła;
5) tworzywa sztuczne;
6) metale;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) odpady niebezpieczne;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) przeterminowane leki;
12) zużyte opony;
13) odpady budowlane remontowe.
§ 16. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji
poprzez promowanie kompostowania przydomowego.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane
do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 18. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe:
1) zapewnić stały skuteczny dozór nad zwierzętami domowymi;
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2) prowadzić psa na uwięzi, z tym, że pies rasy uznawanej
za agresywną lub pies o wysokości w kłębie ponad 30 cm powinien
ponadto mieć nałożony kaganiec;
3) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na
terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania
kontroli nad ich zachowaniem;
4) nie wprowadzać zwierząt domowych do obiektów użyteczności
publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich
jak: schroniska, lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników;
5) nie wprowadzać zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw,
piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk;
6) pozostawienie psa bez stałego dozoru jest dozwolone wyłącznie
na terenie nieruchomości, oznakowanej tabliczką ze stosownym
ostrzeżeniem o przebywającym tam psie, należycie ogrodzonej w sposób
uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa;
7) natychmiastowe
usuwanie,
przez
właścicieli,
zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości
te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi
torbach, mogą być składowane w komunalnych urządzeniach do zbierania
odpadów;
8) wyeliminowanie uciążliwości dla ludzi, w tym m. in. nieprzyjemnej woni,
roznoszenia pasożytów i insektów.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 19. 1. W mieście Śrem zakazuje się
gospodarskich, z wyłączeniem nieruchomości:
1)

ul. Szkolna 19;

2)

ul. Józefa Wybickiego 23;

3)

ul. Ogrodowa 14;

4)

ul. Wiosny Ludów 27.

utrzymywania

zwierząt

2. W
budynkach
gospodarczych
towarzyszących
zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz na terenach ogrodów działkowych na
terenie miasta Śrem dopuszcza się chów:
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1)

do 15 szt. drobiu;

2)

do 3 samic króliczych z przychówkiem;

3)

1 kozy matki z przychówkiem.

§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta
zapewnić następujące warunki:

gospodarskie

są

zobowiązane

1) odległość miejsc, w których utrzymywane są zwierzęta nie może być
mniejsza niż 15 m od budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności
publicznej i obsługi ludności;
2) gromadzenie i usuwanie, powstających w związku z utrzymaniem
zwierząt, odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem;
3) wyeliminowanie wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości
lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości, takich jak: hałas, odór itp.
oraz zagrożeń dla środowiska;
4) zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością jej opuszczenia przez
zwierzęta gospodarskie;
5) pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co
najmniej 15 m od granicy nieruchomości - w taki sposób, aby wylatujące
i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości
sąsiednich.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej
przeprowadzania
§ 21. Obowiązkową deratyzacją zostaje objęty obszar Międzygminnego
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju.
§ 22. Deratyzację należy przeprowadzać w terminie do dnia 31 grudnia
każdego roku.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 24. Traci moc uchwała nr 505/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Śrem (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r.,
poz. 4541).
§ 25. Uchwała
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przewodnicząca Rady
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(-) Katarzyna Sarnowska

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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