
 

 

UCHWAŁA NR XII/117/15 

RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 26 listopada 2015 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 podstawie art.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 2015 r., poz. 1515/ oraz art. 4, art. 6r ust. 3a ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 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. 2013.819) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 7 

a) ust. 5. otrzymuje brzmienie: 

„5.  Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są bezpłatnie udostępniane właścicielom 

nieruchomości zamieszkałych  przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości.”, 

b) po ust. 5. dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a.  Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne są 

zobowiązani na swój koszt do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów 

komunalnych (segregowanych) wymienionych w ust.1.”, 

b) po ust. 6. dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a.  Worki polietylenowe PE-HD do selektywnej zbiórki odpadów dla nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są bezpłatnie dostarczane właścicielom 

nieruchomości „na wymianę” z tym, że nie rzadziej niż raz w miesiącu, przy czym ich dostarczenie oraz 

obsługa jest wykonywana przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.”. 

2. W § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a.  Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne są 

zobowiązani na swój koszt do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów 

komunalnych (niesegregowanych) wymienionych w ust.1”. 

3. Po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: 

„1.  Średnia ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości, na której 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w ciągu  miesiąca wynosi: 
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1) w uczelniach, szkołach, przedszkolach, żłobkach 5 litrów na każdego studenta, ucznia, dziecko 

w związku z nauką lub przebywaniem oraz 20 litrów na każdego pracującego; 

2) w szpitalach, hotelach, domach opieki, zakładach karnych, internatach i innych placówkach 

całodziennego pobytu 20 litrów  na łóżko oraz 20 litrów na każdego pracującego; 

3) w lokalach handlowych 35 litrów na każde 10 m
2 

powierzchni całkowitej lokalu oraz 20 litrów na 

każdego pracującego; 

4) w lokalach gastronomicznych i ulicznych punktach szybkiej konsumpcji 25 litrów na jedno miejsce 

konsumpcyjne oraz 20 litrów na każdego pracującego; 

5) w lokalach gastronomicznych i ulicznych punktach szybkiej konsumpcji nie posiadających 

siedzących miejsc konsumpcyjnych minimum 240 litrów na lokal oraz 20 litrów na każdego 

pracującego; 

6) w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynowych, hurtowniach, 

przychodniach, gabinetach lekarskich, biurach, instytucjach i urzędach, aptekach, 25 litrów na każde 

10 m
2 
powierzchni całkowitej lokalu oraz 20 litrów na każdego pracującego, 

7) na placach budowy 40 litrów na każdego pracującego na budowie; 

8) w instytucjach kultury i obiektach sportowych, w tym m. in. teatry, muzea, galerie, biblioteki 

i stadiony, hale sportowe, korty tenisowe, kąpieliska 3 litry na każde miejsce na widowni lub 

trybunie oraz 20 litrów na  każdego pracującego; 

9) na placach i halach targowych, giełdach 120 litrów na każde rozpoczęte 15m
2 

powierzchni punktu 

handlowego/stanowiska; 

10) w domkach letniskowych i innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe (ogródki działkowe) 10 litrów na każde letnisko/działkę; 

11) na cmentarzu 12 litrów na jedno miejsce grzebalne; 

12) na nieruchomościach z obiektami garażowymi i parkingami 5 litrów na jedno miejsce 

garażowe/parkingowe; 

13) w obiektach sakralnych 5 litrów na każde 10m
2 
powierzchni całkowitej obiektu.”. 

4. Po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: 

„9a.  Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one 

zbierane oddzielnie, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w odrębnych 

przepisach.”. 

5. Po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu: 

„14a.  W ramach kwartalnych zbiórek odpadów problemowych ustala się dopuszczalny limit odbioru: 

1) zużytych opon w ilości 4 sztuki na nieruchomość w ciągu 4 lat; 

2) odpadów budowlanych, rozbiórkowych i gruzu w ilości 120 litrów na nieruchomość w ciągu roku.”, 

§  2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Miasta Turku. 

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

1 marca 2016r.. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Turku 

 (-) Jan Pakuła 
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