Projekt
z dnia 29 maja 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia .................... 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Śrem
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska
w Śremie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 287/XXX/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Śrem (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r., poz. 1135)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 pkt 2 lit. j otrzymuje brzmienie:
„j) dla ogródków działkowych co najmniej 0,11 m3 pojemnika lub
kontenera na każde 10 działek”;
2) w § 9 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) w przypadku, gdy na danej nieruchomości nie ma możliwości
ustawienia kontenera lub pojemnika, wówczas dopuszcza się do
usytuowania kontenera lub pojemnika na innej nieruchomości na
podstawie zgody władającego tą nieruchomością”;
3) w § 12 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) żużel i popiół – odbierane będą z nieruchomości zabudowy
jednorodzinnej z częstotliwością: 2 i 4 tydzień miesiąca w dniach
odbioru odpadów niesegregowanych oraz selektywnie zbieranych dla
obszarów miejskich i wiejskich”;
4) w § 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„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
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uzgodnionych w umowie zawartej z podmiotem odbierającym odpady,
jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu”;
5) w § 12 po pkt 4 dodaje się punkt 4a w brzmieniu:
„4a) 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”;
6) w § 12 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) w przypadku, gdy odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem
przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, firma ma obowiązek
odebrać odpady w następnym dniu roboczym lub w sobotę, jeżeli
przypada ona bezpośrednio po dniu wolnym”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
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Uzasadnienie
UCHWAŁY NR ………….
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia ……………… 2013 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Śrem
Wprowadzenie zmian do uchwały podyktowane jest wnioskiem
Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogródków Działkowych w Śremie. Ogrody
przeznaczone są do zaspokajania potrzeb użytkowników działek oraz ich
rodzin w zakresie aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych
na własne potrzeby, nie wytwarzają więc odpadów przez cały rok. Art. 6k
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) dotyczy
przypadków, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady
nieregularnie, w szczególności, to że na niektórych nieruchomościach odpady
komunalne powstają sezonowo. Wprowadzenie zmian pozwoli więc na
właściwe utrzymanie czystości na terenie ogródków działkowych w okresie
ich funkcjonowania, tj. od wiosny do jesieni.
Ponadto określona została dokładnie kwestia lokalizacji kontenerów jak
również zbiórki odpadów, które związane jest z dostosowaniem wymogów do
przeprowadzenia zamówienia publicznego na mocy zapisów art. 6d ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).
Projekt uchwały uzyskał opinię Nr ................. z dnia ...............
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za
uzasadnione.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
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