UCHWAŁA NR 313/XXXII/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę 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, poz. 1250,
poz. 1920, poz. 1020), Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale 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 2016 r., poz. 7318), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny;”,
b) ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) zużyty, niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny.”.
3) w § 10:
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) do pojemników/worków na papier i opakowania wielomateriałowe
należy wrzucać:
a) opakowania z papieru, kartony, tekturę (także falistą),
b) katalogi, ulotki, prospekty,
c) gazety i czasopisma,
d) papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
e) zeszyty i książki,
f) papier pakowy,
g) torby i worki papierowe;”,
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) do pojemników/worków na papier i opakowania wielomateriałowe
zabrania się wrzucać:
a) ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne,
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b) papier lakierowany i powleczony folią,
c) papier zatłuszczony lub mocno zabrudzony,
d) kartony po mleku i napojach,
e) papierowe worki po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych,
f) tapety,
g) pieluchy jednorazowe i podpaski,
h) zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru i naczynia
jednorazowe,
i) ubrania;”,
c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) do pojemników/worków na opakowania szklane bezbarwne należy
wrzucać:
a) butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach
alkoholowych i olejach roślinnych),
b) szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców);”,
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) do pojemników/worków
zabrania się wrzucać:

na

opakowania

szklane

bezbarwne

a) ceramikę, doniczki, porcelanę, fajans, kryształy,
b) szkło okularowe,
c) szkło żaroodporne,
d) znicze z zawartością wosku,
e) żarówki i świetlówki,
f) reflektory,
g) opakowania po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
h) lustra,
i) szyby okienne i zbrojne,
j) monitory i lampy telewizyjne,
h) termometry i strzykawki;”,
e) dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
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„13) do pojemników/worków na opakowania szklane kolorowe należy
wrzucać:
a) butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach
alkoholowych i olejach roślinnych),
b) szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie wykonane z trwale
połączonych kilku surowców);”,
f) dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) do pojemników/worków na opakowania szklane kolorowe zabrania
się wrzucać:
a) ceramikę, doniczki, porcelanę, fajans, kryształy,
b) szkło okularowe,
c) szkło żaroodporne,
d) znicze z zawartością wosku,
e) żarówki i świetlówki,
f) reflektory,
g) opakowania po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
h) lustra,
i) szyby okienne i zbrojne,
j) monitory i lampy telewizyjne,
h) termometry i strzykawki;”,
g) dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) do pojemników/worków na opakowania z tworzyw sztucznych
i metali należy wrzucać:
a) odkręcone i zgniecone plastikowe butelki po napojach,
b) nakrętki, o ile
dobroczynnych,

nie zbieramy

ich

osobno

w ramach

akcji

c) plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
d) opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
e) opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania),
kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
f) plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
g) aluminiowe puszki, po napojach i sokach,
h) puszki po konserwach,
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i) folię aluminiową,
j) metale kolorowe,
k) kapsle, zakrętki od słoików,
l) zabawki (z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców);”,
h) dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) do pojemników/worków na opakowania z tworzyw sztucznych
i metali zabrania się wrzucać:
a) butelki i pojemniki z zawartością,
b) opakowania po lekach i zużytych artykułach medycznych,
c) opakowania po olejach silnikowych,
d) części samochodowe,
e) zużyte baterie i akumulatory,
f) puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
g) zużyty sprzęt elektroniczny i AGD;”,
i) dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„17) do pojemników/worków przeznaczonych dla odpadów ulegających
biodegradacji należy wrzucać:
a) odpadki warzywne i owoce (w tym obierki itp.),
b) gałęzie drzew i krzewów,
c) skoszoną trawę, liście, kwiaty,
d) trociny i korę drzew,
e) resztki jedzenia;”,
j) dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
„18) do pojemników/worków przeznaczonych dla odpadów ulegających
biodegradacji zabrania się wrzucać:
a) kości zwierząt,
b) odchody zwierząt,
c) popiół z węgla kamiennego,
d) leki,
e) drewno impregnowane,
f) płyty wiórowe i MDF,
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g) ziemię i kamienie,
h) inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).”.
4) w § 12:
a) pkt 1 lit. a tiret drugie i trzecie otrzymują brzmienie:
„- w zabudowie jednorodzinnej w Sektorze I: miasto Śrem - pierwszy,
trzeci i piąty piątek miesiąca; wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie,
Pysząca, Zbrudzewo - pierwsza, trzecia i piąta środa miesiąca,
- w zabudowie jednorodzinnej w Sektorze 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) pkt 1 lit. b tiret trzecie otrzymuje brzmienie:
„- w zabudowie jednorodzinnej w Sektorze 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) pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty, kompletny
sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do odbioru
podmiotowi odbierającemu odpady:
- w zabudowie wielolokalowej w Sektorze I obejmujący obszar miasta
Śrem: w każdy piątek,
- w zabudowie jednorodzinnej w Sektorze I: miasto Śrem - pierwszy
piątek marca, czerwca, września i gudnia; wsie: Mechlin, Nochowo,
Psarskie, Pysząca, Zbrudzewo, - druga środa marca, czerwca, września
i grudnia,
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- w zabudowie jednorodzinnej w Sektorze 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,”,
d) pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) odpady pochodzące z gospodarstw domowych: przeterminowane leki
(których nie oddano do aptek), chemikalia, farby i lakiery oraz zużyty,
niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć
samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, w godzinach otwarcia punktu,”,
e) pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) 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,”,
f) pkt 2 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,
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- 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;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 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 313/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
Treść powyższej uchwały wprowadza zmiany dotyczące segregacji
poszczególnych odpadów komunalnych zgodnie z zasadą segregacji
proponowaną przez Ministra Środowiska. Dalsze zmiany dotyczą opisu
sposobu właściwej segregacji odpadów typu gruz, jak również zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Na
wniosek
Przedsiębiorstwa
Gospodarki
Komunalnej
w Śremie Sp. z o.o., podmiotu, który realizuje usługę odbioru odpadów
z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Śrem, nastąpiła również
zmiana harmonogramu wywozu odpadów dot. wsi: Bodzyniewo, Bystrzek,
Dobczyn, Łęg, Nochówko, Olsza, Pełczyn oraz Wirginowo.
Korekta harmonogramu odbioru odpadów podyktowana jest
dostosowaniem obecnych zapisów uchwały dot. terminów odbiorów
w kierunku sprawniejszej organizacji odbioru odpadów, co wynika
z dotychczasowych obserwacji i praktyki w świadczeniu tej usługi. Ponadto
zmiany w harmonogramie poprawią organizację pracy Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. oraz umożliwią efektywniejsze
wykorzystywanie nowych pojazdów zasilanych gazem LNG i CNG.
Projekt uchwały uzyskał opinie Nr ON.HK-0700-6/17 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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