
 

 

UCHWAŁA NR 161/XV/2020 

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE 

z dnia 19 marca 2020 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 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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 2019 r., poz. 1579 i 2010 

z 2020 r., poz. 150) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 110/X/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 października 2019 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 wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 pkt 1 lit. f) otrzymuje brzmienie: 

„f) w przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi można poddawać procesowi kompostowania w kompostownikach 

przydomowych. Przez kompostownik należy rozumieć: skrzynię, pryzmę bądź inne gotowe 

urządzenie służące do kompostowania bioodpadów dostępne w handlu. Lokalizacja 

kompostownika przydomowego winna spełniać wymogi zapisane w § 36 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).”; 

2) § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) w zabudowie wielolokalowej obejmującej obszar miasta Śrem: raz w tygodniu, poza 

obszarem miasta Śrem: raz na dwa miesiące, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu 

pracownikom Urzędu Miejskiego w Śremie pod nr tel. 61 28 47 111 lub osobiście 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, ul. Plac 20 Października 1,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

   

  

 Przewodnicząca Rady 

(-) Katarzyna Sarnowska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 marca 2020 r.

Poz. 2795
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