UCHWAŁA NR 314/XXXII/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579,
poz. 1948) oraz art. 6r ust. 2a, ust. 3, ust. 3a, ust.3b, ust. 3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2016 r., poz. 250, poz. 1250, poz. 1920, poz. 1020) Rada Miejska w Śremie
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 147/XV/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
19 listopada 2015 r. w sprawie 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 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015r., poz. 7064), wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 1 pkt 1 lit. b tiret siódme otrzymuje brzmienie:
„- zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny,”.
2) w § 2:
a) ust. 1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) w zabudowie jednorodzinnej:
- z Sektora I obejmującego obszar miasta Śrem: pierwszy, trzeci i piąty
piątek miesiąca; wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca,
Zbrudzewo - pierwsza, trzecia i piąta środa miesiąca,

Id: 8C418C95-54F9-45F6-BE79-1D61C9E3EBD7. Podpisany

Strona 1

- z Sektora II: wsie: Grodzewo, Mateuszewo: pierwsza i trzecia środa
miesiąca; wsie: Binkowo, Borgowo, Grzymysław, Ostrowo,
Sosnowiec - pierwszy i trzeci piątek miesiąca; wsie: Bodzyniewo,
Bystrzek,
Dobczyn,
Łęg,
Nochówko,
Olsza,
Pełczyn,
Wirginowo
- drugi i czwarty wtorek 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;”,
b) ust. 1 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) w zabudowie jednorodzinnej Sektora II:
- wsie: Grodzewo, Mateuszewo: pierwsza i trzecia środa miesiąca,
- wsie: Binkowo, Borgowo, Grzymysław, Ostrowo, Sosnowiec: pierwszy
i trzeci piątek miesiąca,
- wsie: Bodzyniewo, Bystrzek, Dobczyn, Łęg, Nochówko, Olsza,
Pełczyn, Wirginowo: drugi i czwarty wtorek 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) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty, kompletny
sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do odbioru
podmiotowi odbierającemu odpady:
a) w zabudowie wielolokalowej z Sektora I obejmującego obszar miasta
Śrem: w każdy piątek,
b) w zabudowie jednorodzinnej z Sektora I obejmującego obszar miasta
Śrem: pierwszy piątek marca, czerwca, września, i grudnia; oraz obszar
wsi: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca, Zbrudzewo - druga środa
marca, czerwca, września i grudnia,
c) w zabudowie jednorodzinnej z Sektora II:
- wsie: Grodzewo, Mateuszewo: trzecia środa marca, czerwca, września
i grudnia;
- wsie: Binkowo, Borgowo, Grzymysław, Ostrowo, Sosnowiec: trzeci
piątek marca, czerwca, września i grudnia;
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- wsie: Bodzyniewo, Bystrzek, Dobczyn, Łęg, Nochówko, Olsza,
Pełczyn, Wirginowo: drugi wtorek 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) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) odpady budowlane i rozbiórkowe, obejmujące: gruz betonowy
i ceglany, dachówki, pustaki, krawężniki, płytki chodnikowe, kostkę
brukową, płytki ceramiczne, ceramiczne urządzenia sanitarne
pozbawione tworzyw sztucznych i metalowych (umywalki, toalety itp.)
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 udostępniane 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,”,
e) ust. 1 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) z sektora II:
- z obszaru wsi: Grodzewo, Mateuszewo: w pierwszą i trzecią środę
miesiąca,
- z obszaru wsi: Binkowo, Borgowo, Grzymysław, Ostrowo, Sosnowiec:
w pierwszy i trzeci piątek miesiąca,
- z obszaru wsi: Bodzyniewo, Bystrzek, Dobczyn, Łęg, Nochówko,
Olsza, Pełczyn, Wirginowo: w drugi i czwarty wtorek 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) w § 3 ust 1 pkt. 1 dodaje się lit. d:
„d) zużyty, niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 314/XXXII/2017
RADY MIEJSKIEJ
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie 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
Podjęcie niniejszej uchwały konieczne jest ze względu na dokonaną
zmianę zapisów w uchwale w sprawie szczegółowych zasad utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Śrem z uwagi na zmianę
harmonogramu wywozu odpadów dot. wsi Bodzyniewo, Bystrzek, Dobczyn,
Łęg, Nochówko, Olsza, Pełczyn oraz Wirginowo.
W uchwale uwzględniono także korekty zapisów wniesionych do
uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Śrem.
Projekt uchwały uzyskał opinie Nr ON.HK-0700-7/17 z dnia
10 kwietnia 2017 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Śremie.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za
uzasadnione.
Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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