
 

 

UCHWAŁA NR VII/61/19 

RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 28 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/196/12 Rady Miejskiej Turek z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek 

Na podstawieart.18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), Rada Miejska 

Turku uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXIII/196/12 Rady Miejskiej Turek z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z 2013 roku poz.819), wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §2  

a) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie „nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć 

nieruchomości, na których zamieszkują osoby, a więc nieruchomości, na których człowiek bytuje stale lub 

czasowo, spożywa posiłki;" 

b) w ust. 1 po pkt 4 wprowadza się pkt 5 w brzmieniu „nieruchomościach niezamieszkałych - należy przez 

to rozumieć nieruchomości, na których osoby nie zamieszkują ale powstają w ich obrębie odpady 

komunalne. Do nieruchomości niezamieszkałych należą w szczególności: szkoły, przedszkola, biblioteki, 

urzędy, ośrodki kultury i sportu, cmentarze, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, boiska sportowe, ścieżki 

i szlaki rowerowe, posterunki policji i innych służb, parki, place, ulice i drogi wraz z chodnikami, 

przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, puby, hotele, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, 

domki letniskowe, salony fryzjerskie, biura, sklepy, zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe 

i logistyczne.”. 

2. § 3 otrzymuje brzmienie „1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, a odbierający odpady do odbierania następujących frakcji odpadów, 

w szczególności odpadów opakowaniowych tj.:  

1) papier (np. tektura, gazety, czasopisma, z wyłączeniem opakowań wielomateriałowych,); 

2) szkło (bezbarwne i kolorowe np. słoiki, butelki); 

3) metale i tworzywa sztuczne (np. typu PET, plastik przemysłowo-gospodarczy, metale, opakowania 

wielomateriałowe); 

4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (zielone, ogrodowe, 

kuchenne); 

5) popiół z budynków ogrzewanych paliwem stałym obejmujące odpady powstałe w wyniku spalania węgla 

i drewna w paleniskach indywidualnych gospodarstw domowych na terenie nieruchomości zamieszkałych; 
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6) odpady wielkogabarytowe (np. meble); 

7) przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zużyte opony; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz)." 

3. § 5 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie ”odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej.” 

4. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie „ Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić 

w pojemnikach, które przystosowane są wyłącznie do tego celu i obsługiwane są przez specjalistyczne środki 

transportu, w następującej kolorystyce, przeznaczeniu i pojemności: 

1) niebieski - na papier - 0,11 - 2,5 m
3
; 

2) zielony - na szkło( bezbarwne i kolorowe) - 0,11 – 2,5  m
3
; 

3) żółty - na metale i tworzywa sztuczne - 0,11 - 2,5 m
3
;  

4) brązowy - na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - 0,11 - 7 m
3
, 

5) czarny – na popioły - 0,80 - 2,5 m
3
;" 

5. W § 13  

a) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie „w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej, niesegregowane odpady 

komunalne – 1 x w tygodniu  

w okresie od maja do września, w okresie od października do kwietnia  

2 x w m-c;" 

b) ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie „odpady ulegające biodegradacji niezależnie od rodzaju zabudowy 

i nieruchomości – co najmniej 1 x w tygodniu w okresie od kwietnia do października, w okresie od 

października do kwietnia 1 x m-c." 

c) w ust. 1 po pkt 9 wprowadza się pkt 10 w brzmieniu "popiół - niezależnie od rodzaju zabudowy 

i nieruchomości – co najmniej 2 x m-c w okresie od października do kwietnia, w miesiącu maju i wrześniu 

1 x w m-c." 

6. § 18 otrzymuje brzmienie „1. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym w gospodarce odpadami komunalnymi (w 

tym odpadami żywnościowymi i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji) przyjmuje się następujące cele: 

1) zmniejszenie ilości powstających odpadów: 

a) ograniczenie marnotrawienia żywności, 

b) wprowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego żywienia; 

2) zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, 

w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji; 

3) doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodniez hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami.W celu obliczenia poszczególnych wartości procentowych wskazanych poniżej, 

należy ująć wszystkie odpady komunalne odebrane i zebrane (również odpady BiR pochodzące 

z gospodarstw domowych): 

a) osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50% ich masy do2020 roku; 

b) do 2020 r. udział masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących 

z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych nie może 

przekraczać 30%, 

c) do 2025 r. recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów komunalnych, 

d) do 2030 r. recyklingowi powinno być poddawane 65% odpadów komunalnych, 

e) redukcja składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10% do 2030 r. 
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4) zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych, 

5) wdrażanie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi, 

6) inne wymagania i cele wynikające z WPGO.” 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Miasta Turku. 

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

w życie z dniem 1 lipca 2019r. 

          Przewodnicząca 

Rady Miejskiej Turku  

(-) Mariola Kadrzyńska-Siwek 
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