
OD 1 STYCZNIA 2016 r.

ZMIANY
W SYSTEMIE

GOSPODARKI
ODPADAMI

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI:

na zgłoszenie:

w każdy piątek miesiąca:

Ważne:

na zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień

w systemie workowym:

pierwszy, trzeci i piąty piątek miesiąca

NIESEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE:

z kontenerów lub zamiennego zestawu pojemników: na zgłoszenie

z pojemników: w każdy piątek

wskazany rodzaj odpadów należy wystawić przy pojemnikach
typu „dzwon” lub przy urządzeniach przeznaczonych do gromadzenia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

z pojemników typu „dzwon”: na zgłoszenie

w systemie workowym: pierwszy i trzeci piątek miesiąca

ODPADY SEGREGOWANE DLA FRAKCJI: 
TWORZYWA SZTUCZNE (W TYM BUTELKI TYPU PET, OPAKOWANIA PO CHEMII GOSPODARCZEJ 
ORAZ FOLIE, W TYM TYPU STRETCH ORAZ METAL), SZKŁO BEZBARWNE, SZKŁO KOLOROWE, 
PAPIER I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE:

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE
ORAZ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY:

Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godziny 8.00 
przed wejściem na teren nieruchomości. Podmiot odbierający odpady 
ma prawo nie odebrać worków z wysegregowanymi odpadami 
w sytuacji, gdy: 

    odpady zostały wystawione po godzinie 8.00, 

    worki nie były związane, 

    naruszono zasady prawidłowej segregacji. 

Na potwierdzenie zaistniałych sytuacji podmiot odbierający odpady 
ma prawo zostawić informację o przyczynie nie odebrania odpadów.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI
ZBUDOWY WIELOLOKALOWEJ

Odpady budowalne i rozbiórkowe, obejmujące: 
odpady betonu oraz gruz budowlany z rozbiórek i remontów, 
gruz ceglany, zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowe materiały ceramiczne i elementy 
wyposażenia 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. Pojemnik udostępniony będzie 
na okres do 7 dni kalendarzowych. Dostarczenie pojemnika wiązać 
się będzie z podpisaniem przez właściciela nieruchomości 
zamieszkałej protokołu, który zawiera informację na temat wysokości 

na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zło-
żyć do Burmistrza Śremu deklarację o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego miesz-
kańca na danej nieruchomości. W przypadku zmiany da-
nych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie  
14 dni od daty zastąpienia zmiany. Opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wyso-
kości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.   

Od 1 stycznia 2016 r. otwarty zostanie  Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Mateuszewie, do którego 
mieszkańcy gminy Śrem będą mogli samodzielnie i bezpłatnie 
dostarczyć odrębnie wysegregowane frakcje odpadów komunalnych:

    przeterminowane leki i chemikalia
    zużyte baterie i akumulatory
    zużyte opony
    tworzywa sztuczne, w tym butelki typu PET, 
    opakowania po chemii gospodarczej oraz folie, 
    w tym typu Stretch oraz metal
    szkło bezbarwne
    szkło kolorowe
    papier i opakowania wielomateriałowe
    odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone
    meble i inne odpady wielkogabarytowe
    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
    odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne



ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI:
MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE

ORAZ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY:

NIESEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE:

wsie: Grodzewo, Mateuszewo: pierwsza i trzecia środa miesiąca

wsie: Binkowo, Bodzyniewo, Borgowo, Bystrzek, Dobczyn, Grzymysław, Łęg, 
Nochówko, Olsza, Ostrowo, Pełczyn, Sosnowiec, Wirginowo: 
pierwszy i trzeci piątek 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 

Odpady selektywnie zbierane bez względu
na  rodzaj frakcji należy gromadzić w zawiązanych 

workach nie wymagających zapełnienia 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW DLA GMINY ŚREM:

WYRZUCAMY: NIE WYRZUCAMY:

Opakowania z kartonu i tektury
Gazety, czasopisma, książki, zeszyty
Katalogi, prospekty, foldery
Papier szkolny i biurowy
Opakowania wielomateriałowe 
typu Tetrapak (kartony po sokach, mleku itp.)
Torebki papierowe i papier pakowy

Tłustego i zabrudzonego papieru 
(np. opakowań po maśle, margarynie itp.)
Kalki technicznej
Papieru termicznego i faksowego
Tapety
Worków po nawozach, cemencie 
i innych materiałach budowlanych
Odpadów higienicznych (np. pieluchy, waciki itp.)

WYRZUCAMY: NIE WYRZUCAMY:

Butelki oraz zakrętki typu PET
Opakowania po chemii gospodarczej
i kosmetykach
Opakowania po produktach spożywczych 
(np. po jogurcie, margarynie)
Plastikowe torebki, worki, reklamówki
Plastikowe koszyczki po owocach
Puszki z blachy stalowej (np. po konserwach)
Złom żelazny oraz złom metali kolorowych

Tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego
oraz higienicznego
Opakowań wielomateriałowych typu Tetrapak
Opakowań i butelek po olejach, smarach, 
puszek i pojemników po farbach i lakierach
Opakowań po środkach chwastobójczych 
i owadobójczych
Zużytych baterii i akumulatorów
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Opadów budowlanych i rozbiórkowych

WYRZUCAMY: NIE WYRZUCAMY:

Butelki i słoiki ze szkła barwionego
Butelki po napojach alkoholowych 
ze szkła barwionego
Opakowania po kosmetykach 
ze szkła barwionego

Porcelany i ceramiki (np. talerzy, doniczek itp.), 
szkła żaroodpornego
Szkła okiennego i zbrojonego, 
szyb samochodowych
Elektrycznych źródeł światła 
(np. żarówek, lamp neonowych, 
�uorescencyjnych, re�ektorów itp.), 
monitorów i lamp telewizyjnych
Opakowań farmaceutycznych

WYRZUCAMY: NIE WYRZUCAMY:

Butelki i słoiki ze szkła bezbarwnego
Butelki po napojach alkoholowych 
ze szkła bezbarwnego
Opakowania po kosmetykach 
ze szkła bezbarwnego

Porcelany i ceramiki (np. talerzy, doniczek itp.), 
szkła żaroodpornego
Szkła okiennego i zbrojonego, 
szyb samochodowych
Elektrycznych źródeł światła 
(np. żarówek, lamp neonowych, �uorescencyjnych, 
re�ektorów itp.), monitorów i lamp telewizyjnych
Opakowań farmaceutycznych

WYRZUCAMY: NIE WYRZUCAMY:

Rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
Liście, kwiaty, chwasty, skoszoną trawę
Trociny i korę drzew
Odpady kuchenne (np. obierki, skorupy jaj, 
odpady po warzywach i owocach)

Zepsutej oraz przetworzonej żywności
Kości oraz odchodów zwierząt
Drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF
Popiołu i żużla

Odpady, które nie kwali�kują się
 do segregacji tra�ają do pojemnika/kontenera 

na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
 Zabronione jest spalanie 

odpadów w piecach.

Sektor I:

Sektor II:

miasto Śrem: pierwszy, trzeci i  piąty piątek miesiąca 
wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca, Zbrudzewo: 
pierwsza, trzecia i piąta środa miesiąca

Sektor I:

miasto Śrem: pierwszy piątek marca, czerwca, września i grudnia
wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca, Zbrudzewo: 
druga środa marca, czerwca, września i grudnia

Sektor II:

wsie: Grodzewo, Mateuszewo: 
trzecia środa marca, czerwca, września i grudnia

wsie: Binkowo, Bodzyniewo, Borgowo, Bystrzek, Dobczyn, Grzymysław,
Łęg, Nochówko, Olsza, Ostrowo, Pełczyn, Sosnowiec, Wirginowo: 
trzeci piątek 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

Sektor I:

Sektor II: 

miasto Śrem: w każdy piątek

wsie: Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca, Zbrudzewo: w każdą środę 

ODPADY SEGREGOWANE DLA FRAKCJI: 
TWORZYWA SZTUCZNE (W TYM BUTELKI TYPU PET, OPAKOWANIA PO CHEMII GOSPODARCZEJ 
ORAZ FOLIE, W TYM TYPU STRETCH ORAZ METAL), SZKŁO BEZBARWNE, SZKŁO KOLOROWE, 
PAPIER I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE:

Sektor I:

miasto Śrem: pierwszy i trzeci piątek miesiąca
wsie Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca, Zbrudzewo: 
druga i czwarta środa miesiąca 

Sektor II:

wsie: Grodzewo, Mateuszewo: pierwsza i trzecia środa miesiąca

wsie: Binkowo, Bodzyniewo, Borgowo, Bystrzek, Dobczyn, 
Grzymysław, Łęg, Nochówko, Olsza, Ostrowo, Pełczyn, 
Sosnowiec, Wirginowo: pierwszy i trzeci piątek 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

wsie: Grodzewo, Mateuszewo: pierwsza i trzecia środa miesiąca

wsie: Binkowo, Bodzyniewo, Borgowo, Bystrzek, Dobczyn, Grzymysław, Łęg, 
Nochówko, Olsza, Ostrowo, Pełczyn, Sosnowiec, Wirginowo: 
pierwszy i trzeci piątek 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

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI ZBUDOWY JEDNORODZINNEJ
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