
 

 

UCHWAŁA 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 

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. 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 2018 r., poz. 1454 i 1629 z 2019 r. 

poz. 730,1403 i 1579) 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) resztkowe (zmieszane) odpady komunalne, 

b) selektywnie zbierane: 

- tworzywa sztuczne, w tym butelki typu PET, opakowania po chemii gospodarczej, folie, w tym typu 

Stretch, metal i opakowania wielomateriałowe; 

- szkło bezbarwne; 

- szkło kolorowe; 

- papier; 

- bioodpady; 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

- zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

2) wszystkie nieruchomości zamieszkałe będą wyposażone w: 

a) jeden pojemnik do gromadzenia resztkowych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

b) worki przeznaczone do odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie, 

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. 
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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) bioodapdy: 

a) w zabudowie wielolokalowej: wyposażonej w pojemniki lub worki foliowe: na zgłoszenie, w sposób 

zapewniający nieprzepełnianie urządzeń, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień, 

b) w zabudowie jednorodzinnej zwartej, typowej dla zabudowy miejskiej, charakterystycznej dla 

miejscowości: Śrem, Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca i Zbrudzewo: raz na dwa tygodnie, 

c) w zabudowie jednorodzinnej rozproszonej, wiejskiej, charakterystycznej 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, Wyrzeka: raz na dwa tygodnie, 

d) dopuszcza się oddanie przy każdym terminie odbioru do 10 sztuk worków foliowych z bioodpadami, 

e) można dostarczać samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w godzinach otwarcia punktu, 

f) w przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

można poddawać procesowi kompostowania w kompostownikach przydomowych. Przez kompostownik 

należy rozumieć skrzynię służącą do kompostowania bioodpadów, której lokalizacja 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) odpady takie, jak: tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, papier odbierane będą: 

a) w zabudowie wielolokalowej: na zgłoszenie, w sposób zapewniający nieprzepełnianie urządzeń, 

b) w zabudowie jednorodzinnej zwartej, typowej dla zabudowy miejskiej, charakterystycznej dla 

miejscowości: Śrem, Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca i Zbrudzewo: raz na dwa tygodnie, 

c) w zabudowie jednorodzinnej rozproszonej, wiejskiej, charakterystycznej 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, Wyrzeka: raz na dwa tygodnie; 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny należy 

przekazać do odbioru podmiotowi odbierającemu odpady: 

a) w zabudowie wielolokalowej Sektora I obejmującego obszar miasta Śrem: raz w tygodniu, 

b) w zabudowie jednorodzinnej zwartej, typowej dla zabudowy miejskiej, charakterystycznej dla 

miejscowości: Śrem, Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca i Zbrudzewo: 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, 

c) w zabudowie jednorodzinnej rozproszonej, wiejskiej, charakterystycznej 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, Wyrzeka: 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; 

4) odpady komunalne resztkowe (zmieszane) odbierane będą: 
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a) w zabudowie jednorodzinnej zwartej, typowej dla zabudowy miejskiej, charakterystycznej dla 

miejscowości: Śrem, Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca i Zbrudzewo: raz w tygodniu, 

b) w zabudowie jednorodzinnej rozproszonej, wiejskiej, charakterystycznej 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, Wyrzeka: raz na dwa tygodnie, 

c) w zabudowie wielolokalowej z kontenerów lub zamiennego zestawu pojemników: na zgłoszenie, 

w sposób zapewniający nieprzepełnianie urządzeń jednak nie rzadziej niż raz na tydzień, 

d) w zabudowie wielolokalowej z pojemników: raz w tygodniu; 

2. Odpowiedzialnym za przygotowanie szczegółowego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych 

selektywnych oraz resztkowych (zmieszanych) wraz z poinformowaniem mieszkańców gminy Śrem 

o wszelkich zmianach w harmonogramie jest podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych 

wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. W przypadku, gdy zaistniałaby sytuacja ustanowienia dodatkowego dnia ustawowo wolnego do pracy, 

podmiot odbierający ma obowiązek odebrać odpady w następnym dniu roboczym lub w pierwszą sobotę 

przypadającą po dniu wolnym; 

4. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć: 

a) selektywnie zebrane odpady komunalne bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do 

instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania 

z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 701 z późn. zm.); 

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne bezpośrednio do instalacji komunalnej. 

5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

można zgłosić do Urzędu Miejskiego w Śremie telefonicznie, pisemnie, elektronicznie  lub osobiście. Osoba 

zgłaszająca powinna podać swoje dane oraz uwagi dotyczące realizacji usługi. 

§ 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) odpady niebezpieczne; 

b) przeterminowane leki i chemikalia; 

c) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenie monitoringu poziomu substancji 

we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

d) zużyte baterie i akumulatory; 

e) zużyty, niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

g) zużyte opony; 

h) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

i) odpady tekstyliów i odzieży; 

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; 
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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, 

c) niebieski - przeznaczony na papier, 

d) żółty - przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych i metali, 

e) brązowy - przeznaczony na bioodpady. 

2. Zebrane odpady z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz pojemników typu 

"dzwon" przez podmiot odbierający te odpady zostaną dostarczone do właściwej instalacji zgodnie z §2 ust.4 

lit. a niniejszego aktu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu. 

§ 5. Traci moc 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 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 4766). 

§ 6. 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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