
 

 

UCHWAŁA NR 108/X/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE 

z dnia 24 października 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia stawek takiej opłaty 

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 i 1696) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a 

pkt 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 i 1629 z 2019 r. poz. 730, 1403 i 1579) Rada Miejska w Śremie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Śrem, powstającymi na terenie 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 lub § 3. 

§ 2. Dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców miejscowości: Śrem, Mechlin, Nochowo, Psarskie, 

Pysząca i Zbrudzewo w wysokości 18,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. 

§ 3. Dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców miejscowości: Binkowo, Borgowo, Bodzyniewo, 

Błociszewo, Dalewo, Dobczyn, Dąbrowa, Mateuszewo, Gaj, Góra, Grodzewo, Grzymysław, Kadzewo, 

Marszewo, Kaleje, Krzyżanowo, Pucołowo, Kawcze, Luciny, Tesiny, Łęg, Marianowo, Mórka, Jeleńczewo, 

Niesłabin, Olsza, Bystrzek, Ostrowo, Orkowo, Pełczyn, Nochówko, Sosnowiec, Szymanowo, Wirginowo 

i Wyrzeka w wysokości 13,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. 

§ 4. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 

dwukrotności stawki miesięcznej na mieszkańca określonej w §2 lub §3. 

§ 5. Ustala się zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) w wysokości 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390); 

2) w wysokości 3,00 zł miesięcznie od mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym. 

§ 6. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zróżnicowano ze względu na rodzaj 

zabudowy: 
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1) w §2 zwarta, typowa dla zabudowy miejskiej - charakterystyczna dla miejscowości: Śrem, Mechlin, 

Nochowo, Psarskie, Pysząca i Zbrudzewo; 

2) w §3 rozproszona, wiejska - charakterystyczna dla miejscowości: Binkowo, Borgowo, Bodzyniewo, 

Błociszewo, Dalewo, Dobczyn, Dąbrowa, Mateuszewo, Gaj, Góra, Grodzewo, Grzymysław, Kadzewo, 

Marszewo, Kaleje, Krzyżanowo, Pucołowo, Kawcze, Luciny, Tesiny, Łęg, Marianowo, Mórka, 

Jeleńczewo, Niesłabin, Olsza, Bystrzek, Ostrowo, Orkowo, Pełczyn, Nochówko, Sosnowiec, Szymanowo, 

Wirginowo i Wyrzeka. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu. 

§ 8. Traci moc uchwała nr 64/VII/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r., poz. 8782). 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

    

 

Przewodnicząca Rady 

(-) Katarzyna Sarnowska 
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