OBWIESZCZENIE NR 8/XXXIV/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 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
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 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 2015 r.
poz. 7064)
z uwzględnieniem
zmian
wprowadzonych
uchwałą
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 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 3626).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
uchwały nie obejmuje § 2 i § 3 uchwały Nr 314/XXXII/2017 Rady Miejskiej
w Śremie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem
(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 3626 ), które stanowią:
„§ 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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Załącznik do obwieszczenia Nr 8/XXXIV/2017
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA 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 opłatą 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. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio
z nieruchomości:
a) niesegregowane odpady komunalne,
b) selektywnie zbierane:
- tworzywa sztuczne, w tym butelki typu PET, opakowania po chemii
gospodarczej oraz folie, w tym typu Stretch oraz metal,
- szkło bezbarwne,
- szkło kolorowe,
- papier i opakowania wielomateriałowe,
- ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
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- 1) zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
2) wszystkie nieruchomości zamieszkałe będą wyposażone w:
a) jeden pojemnik
komunalnych,

do

b) worki przeznaczone
selektywnie,

gromadzenia
do

odpadów

niesegregowanych
komunalnych

odpadów

gromadzonych

c) pojemniki typu „dzwon” - w zabudowie wielolokalowej;
2. Pojemniki i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów
komunalnych muszą spełniać wymogi określone w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Śrem.
3. Zmiany w zakresie wyposażania budynków zabudowy wielolokalowej
w pojemniki, w tym w pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów
komunalnych, będą dokonywane w oparciu o zapotrzebowanie składane przez
właściciela nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Śremie oraz postanowień
zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Śrem.
§ 2. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1) odpady ulegające biodegradacji:
a) w zabudowie wielolokalowej:
- wyposażonej w pojemniki: na zgłoszenie, w sposób zapewniający
nieprzepełnienie urządzeń, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień;
- wyposażonej w worki: pierwszy, trzeci i piąty piątek miesiąca,
b) 2) 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,

1) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały Nr 314/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Śremie 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 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 3626), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały Nr 314/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Śremie 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 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 3626), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.
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- 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;
c) można dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych,
d) można poddawać
kompostownikach,

procesowi

kompostowania

w przydomowych

2) odpady takie, jak: tworzywa sztuczne, w tym butelki typu PET,
opakowania po chemii gospodarczej oraz folie, w tym typu Stretch oraz
metal, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, papier i opakowania
wielomateriałowe odbierane będą:
a) w zabudowie wielolokalowej: na zgłoszenie, w sposób zapewniający
nieprzepełnianie urządzeń,
b) w zabudowie jednorodzinnej z Sektora I:
- z obszaru miasta Śrem: w pierwszy i trzeci piątek miesiąca,
- z obszaru wsi: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca, Zbrudzewo:
w drugą i czwartą środę miesiąca,
c) 3) w zabudowie jednorodzinnej z Sektora II:
- wsie: Grodzewo, Mateuszewo: pierwsza i trzecia środa miesiąca,
- wsie: Binkowo, Borgowo, Grzymysław, Ostrowo, Sosonowiec:
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

3) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały Nr 314/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Śremie 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 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 3626), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.
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- wsie: Dalewo, Jeleńczewo, Kadzewo, Marszewo, Mórka, Wyrzeka:
druga i czwarta środa miesiąca;
3) 4) 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;
- 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;
4) 5) 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
4) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c uchwały Nr 314/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Śremie 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 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 3626), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d uchwały Nr 314/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Śremie
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 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 3626), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.
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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,
5) 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) 6) z Sektora II:
- z obszaru wsi: Grodzewo, Mateuszewo: w pierwszą i trzecią środę
miesiąca,
- z obszaru wsi: Binkowo, Borgowo, Grzymysław,
Sosonowiec: w pierwszy i trzeci piątek miesiąca,

Ostrowo,

- 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;
c) odpady komunalne zbierane nieselektywnie z nieruchomości
zamieszkałych zabudowy wielolokalowej odbierane będą:
- z kontenerów lub zamiennego zestawu pojemników: na zgłoszenie,
w sposób zapewniający nieprzepełnianie urządzeń,
- z pojemników: w każdy piątek.
2. W przypadku, gdy odbiór odpadów przypada na dzień ustawowo wolny
od pracy odbiór prowadzony będzie w następnym dniu roboczym lub
w sobotę, jeżeli przypada ona bezpośrednio po dniu wolnym.

6) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. e uchwały Nr 314/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Śremie 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 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 3626), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.
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3. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne przez
podmiot odbierający te odpady zostaną dostarczone do właściwej instalacji
i zagospodarowane zgodnie z dyrektywami Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017.
4. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Miejskiego w Śremie
swoje uwagi: telefonicznie, pisemnie lub osobiście.
§ 3. 1. Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych oraz zasady funkcjonowania pojemników typu
"dzwon":
1) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy
odrębnie wysegregować i dostarczyć samodzielnie następujące rodzaje
odpadów komunalnych:
a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyte opony,
d) 7) zużyty, niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można
dostarczyć samodzielnie, odrębnie wysegregowane rodzaje odpadów
komunalnych, poza terminami określonymi w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Śrem.
3) na terenach zabudowy wielolokalowej rozmieszczenie pojemników typu
"dzwon" lub innych odpowiednio 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;
4) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w kolorach przypisanych do
rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone:
a) zielony - przeznaczony na opakowania szklane kolorowe,
b) biały - przeznaczone na opakowania szklane bezbarwne,
7) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały Nr 314/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Śremie 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 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 3626), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.
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c) niebieski - przeznaczony na papier i opakowania wielomateriałowe,
d) żółty - przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych, w tym
butelek typu PET, opakowań po chemii gospodarczej oraz folii, w tym
typu Stretch oraz metali,
e) brązowy - przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji, w tym
odpady zielone.
2. Zebrane odpady z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych oraz pojemników typu "dzwon" przez podmiot odbierający te
odpady zostaną dostarczone do właściwej instalacji i zagospodarowane
zgodnie z dyrektywami Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Wielkopolskiego na lata 2012-2017.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 5. Traci moc uchwała nr 66/VII/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
23 kwietnia 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 2015 r. poz. 2932).
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przewodnicząca Rady
(-) Katarzyna Sarnowska

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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