Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/196/12
Rady Miejskiej Turku
z dnia 6 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miejskiej Turek
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek, zwany dalej
Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Turek.
2. Regulamin w szczególności dotyczy określenia:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych
leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych
bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
§ 2.
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391);
2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Turek;
3) WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, który dla województwa wielkopolskiego
na lata 2012-2017 został w dniu 27 sierpnia 2012 r., uchwalony przez Sejmik Województwa
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Wielkopolskiego – uchwała nr XXV/441/12 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dn. 22 października 2012
r., poz. 4431);
4) mieszkańcach lub osobach zamieszkujących daną nieruchomość – należy przez to
rozumieć osoby zameldowane w tej nieruchomości na pobyt stały lub czasowych, z
wyłączeniem osób zameldowanych na pobyt czasowy w innej nieruchomości.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.
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 i tektura (np. gazety, czasopisma, z wyłączeniem opakowań wielomateriałowych,);
2) szkło bezbarwne i kolorowe (np. słoiki, butelki);
3) tworzywa sztuczne (np. typu PET, plastik przemysłowo-gospodarczy), metale, opakowania
wielomateriałowe;
4) odpady ulegające biodegradacji (zielone, ogrodowe, kuchenne);
5) odpady wielkogabarytowe (np. meble);
6) przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte opony;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz).
2. Odpady określone w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić
w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.
3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie
z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Częstotliwość odbierania odpadów
została określona w rozdziale 4 Regulaminu.
§ 4.
1. Właściciele nieruchomości położonych i przylegających bezpośrednio do chodników mają
obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z
części nieruchomości służących do użytku publicznego, jeśli:
1) powstały w godzinach nocnych - do 700 rano;
2) powstały w godzinach od 700 do 2200 - w ciągu dwóch godzin od momentu ich powstania.
Usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynku powinno nastąpić
niezwłocznie po ich pojawieniu się.
2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w
miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku
możliwości takiego gromadzenia, usunięte z nieruchomości. Zakazuje się zgarniania błota,
śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń na chodnik.
3. W przypadku oblodzenia należy część nieruchomości służącej do użytku publicznego
posypać piaskiem, w celu zlikwidowania śliskości.
§ 5.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, może odbywać się po łącznym spełnieniu
warunków:
1) mycie dotyczy nadwozia samochodu;
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości;
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3) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji deszczowej.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się
po łącznym spełnieniu warunków:
1) dotyczy drobnych napraw;
2) nie zanieczyszcza środowiska i gromadzi powstające odpady w urządzeniach do tego
przeznaczonych.
3. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych, która została określona w ust. 1 i 2 nie może
odbywać się na nieruchomości lub jej części służących do użytku publicznego.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,
warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o
odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z
nieruchomości.
§ 7.
1. 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 i tekturę - 0,11 - 2,5 m3;
2) zielony - na szkło bezbarwne i kolorowe - 0,11 – 2,5 m3;
3) żółty - na tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 0,11 - 2,5 m3;
4) brązowy - na odpady ulegające biodegradacji - 0,11 - 7 m3.

2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej należy
ustawić w tzw. gniazda, w których znajdować się powinny 4 pojemniki, a w
przypadku braku miejsca, odpowiednia ilość pojemników, tak aby gromadzić
poszczególne frakcje odpadów określone w ust. 1 – po jednym na każdą frakcję oraz
na pozostałe odpady niesegregowane, przy czym 1 gniazdo powinno przypadać na
nie mniej niż 300 osób, chyba, że w danej nieruchomości zamieszkuje mniej osób.
3. W zabudowie jednorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się
worki polietylenowe PE-HD w kolorach określonych w ust. 1, z przeznaczeniem i pojemnością
na:
1) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady
ulegające biodegradacji - 0,06 – 0,12 m3 (60-120 l);
2) szkło bezbarwne i kolorowe o pojemności 0,06-0,08 m3 (60-80 l).
4. W zabudowie jednorodzinnej odpady ulegające biodegradacji mogą być kompostowane w
przydomowych kompostownikach.
5. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są bezpłatnie udostępniane
właścicielom nieruchomości przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości.
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6. Worki polietylenowe PE-HD do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej
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.
7. Minimalna pojemność pojemników do gromadzenia zebranych selektywnie odpadów
komunalnych wynosi:
1) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 0,003 m3 na mieszkańca;
2) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 0,0015 m3 na każde dziecko, ucznia
(studenta) i pracownika;
3) dla obiektów użyteczności publicznej - 0,0015 m3 na każdych 10 pracowników;
4) dla lokali handlowych - 0,02 m3 na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co
najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,025 m3 na każdego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych - 0,01 m3 na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych - pojemnik 0,05 m3 na każdych 10 pracowników;
8) dla szpitali, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów itp. - 0,01 m3 na jedno łóżko;
9) dla ogródków działkowych - 0,007 m3 na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31
października każdego roku (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o
pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek).
§ 8.
1. Pozostałe odpady komunalne (niesegregowane) nie wymienione w § 3 ust. 1 Regulaminu,
powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić do pojemników o pojemności 0,6 - 7
m3, które przystosowane są wyłącznie do tego celu i obsługiwane są przez specjalistyczne
środki transportu.
2.Pojemniki do gromadzenia pozostałych odpadów komunalnych (niesegregowanych)
wymienionych w ust. 1 są bezpłatnie udostępniane właścicielom nieruchomości przez
podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
3. Minimalna pojemność pojemników do gromadzenia pozostałych odpadów komunalnych
(niesegregowanych) wynosi:
1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 0,035 m3 na mieszkańca, jednak co
najmniej jeden pojemnik 0,11 m3;
2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 0,006 m3 na mieszkańca,
3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 0,003 m3 na każde dziecko, ucznia
(studenta) i pracownika;
4) dla obiektów użyteczności publicznej - 0,11 m3 na każdych 10 pracowników;
5) dla lokali handlowych - 0,04 m3 na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co
najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 na lokal;
6) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,05 m3 na każdego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 na każdy punkt;
7) dla lokali gastronomicznych - 0,02 m3 na jedno miejsce konsumpcyjne;
8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3;
9) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych - pojemnik 0,11 m3 na każdych 10 pracowników;
10) dla szpitali, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów, itp. - 0,02 m3 na jedno łóżko;
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11) dla ogródków działkowych - 0,02 m3 na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31
października każdego roku (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o
pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek).
4. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 4 i 5, jeśli prowadzona jest działalność spożywcza
lub gastronomiczna, oraz w ust. 3 pkt 6 i 7, należy dodatkowo, na zewnątrz, poza lokalem,
ustawić odpowiednią do potrzeb liczbę koszy na odpady.
§ 9.
1. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone na wydzielonym miejscu
na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości.
2. Odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych powstające w gospodarstwach
domowych: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, należy selektywnie zbierać i gromadzić oddzielnie.
3. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na terenie nieruchomości, należy gromadzić w
specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, przystosowanych do obsługi przez
specjalistyczne środki transportu.
§ 10.
1. Nieczystości ciekłe, które nie są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, bądź przydomowej
oczyszczalni ścieków, należy gromadzić w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających
wymaganiom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
2. Normatywne ilości nieczystości ciekłych powstające na nieruchomości wylicza się według
zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
§ 11.
W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.)
drobne odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych.
§ 12.
1. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno
dla ich użytkowników jak i pracowników podmiotu odbierającego odpady, w sposób nie
powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób
trzecich.
2. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w granicach nieruchomości z
zachowaniem warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), na równej
nawierzchni w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem
się wody i błota.
3. Miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne właściciel nieruchomości jest
obowiązany utrzymywać w czystości, tak aby nie powodowały zagrożenia dla zdrowia
użytkowników.
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Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 13.
1. Odpady komunalne odbierane są nie rzadziej niż:
1) w zabudowie wielorodzinnej zamieszkałej, odpady zebrane selektywnie - po wypełnieniu
poszczególnych pojemników albo co najmniej 1 x w miesiącu;
2) w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej, odpady zebrane selektywnie - 1 x w miesiącu;
3) w zabudowie wielorodzinnej zamieszkałej, niesegregowane odpady komunalne - po
wypełnieniu poszczególnych pojemników albo co najmniej 1 x w tygodniu;
4) w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej, niesegregowane odpady komunalne – 1 x w
tygodniu;
5) w nieruchomości niezamieszkałej, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, odpady zebrane selektywnie - 1 x w miesiącu;
6) w nieruchomości niezamieszkałej, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, niesegregowane odpady komunalne - 1 x w tygodniu;
7) w nieruchomości w części zamieszkałej i niezamieszkałej, na której w części zamieszkują
mieszkańcy i w części jest prowadzona inna działalność niż mieszkalna, a powstają odpady
komunalne, odpady zebrane selektywnie - 1 x w tygodniu;
8) w nieruchomości w części zamieszkałej i niezamieszkałej, na której w części zamieszkują
mieszkańcy i w części jest prowadzona inna działalność niż mieszkalna, a powstają odpady
komunalne, niesegregowane odpady komunalne - 1 x w tygodniu.
9) odpady ulegające biodegradacji niezależnie od rodzaju zabudowy i nieruchomości – co
najmniej 1 x w tygodniu.
2. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza
się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy, również z terenów
przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).
§ 14.
Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz
odpadów budowlano-remontowych odbywać się będzie w ramach kwartalnych zbiórek oraz
na bieżąco, w punkcie selektywnej zbiórki odpadów albo na indywidualne zgłoszenie.
§ 15.
Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości powinna uniemożliwiać wypływ
nieczystości ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia.
§ 16.
Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna się odbywać po ich wypełnieniu, jednak
nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu.
§ 17.
Właściciele przydomowych kompostowników na odpady zielone i kuchenne biodegradowalne
są zobowiązani do ich systematycznego zagospodarowywania, aby nie powodować
zanieczyszczeń ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 18.
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Zgodnie z WPGO dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 w gospodarce
odpadami komunalnymi przyjmuje się następujące cele szczegółowe:
1) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych
przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie
wielkopolskim w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów
ulegających biodegradacji:
- do dnia 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania ,
- do dnia 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
2) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych,
przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i
w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw
domowych na poziomie minimum 50% ich ilości wytwarzanych do końca 2020 roku.
Natomiast dla roku 2013 przyjęto następujące poziomy selektywnego zbierania:
- papieru i tektury - 15%,
- szkła - 25%,
- metali - 15%,
- tworzyw sztucznych - 15%;
3) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych. Zakłada
się następujący rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych:
- rok 2013: 25%,
- rok 2020: 50%;
4) wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych.
Zakłada się następujące poziomy przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz
innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych:
- rok 2020: 70%;
5) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Zakłada się
następujące poziomy selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych:
- rok 2013: 10%,
- rok 2020: 50%;
6) selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji kuchennych i ogrodowych.
Zakłada się następujące poziomy selektywnego zbierania tych odpadów:
- rok 2020: 20%;
7) selektywne zbieranie odpadów z terenów zielonych. Zakłada się następujące poziomy
selektywnego zbierania tych odpadów:
- rok 2013: 70%,
- rok 2020: 90%.
8) zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych odpadów do
końca roku 2014;
9) inne wymagania i cele wynikające z WPGO.
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, w celu ochrony przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 19.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i
środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
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oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też
pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające
wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości.
§ 20.
1. Do obowiązków osób utrzymujących psy w szczególności należy:
1) przestrzegać wymagań określonych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy, przyjętych w odrębnych uchwał rady
gminy;
2) wyposażenie psa w chip zawierający jego numer identyfikacyjny, który zakłada psu
weterynarz wyznaczony przez Gminę oraz jego zarejestrowania. Koszty ponosi Gmina;
3) na terenie Gminy każdego psa należy prowadzić na uwięzi, a w odniesieniu do psa rasy
uznawanej za agresywną albo psa w typie tej rasy również z nałożonym kagańcem;
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) stały i efektywny dozór zwierząt;
2) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy
osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników;
3) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych przepisów prawa;
4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach
zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich
zachowaniem, a odnośnie psów ras uznanych za agresywne albo psów w typie tej rasy z
założonym kagańcem;
5) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów z uwięzi na terenie nieruchomości może
mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej
opuszczenie przez psa i odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.;
nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach,
mogą być gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów; postanowienie
to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników;
7) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

Rozdział 7
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na
określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 21.
1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej oraz na
terenach ogrodów działkowych.
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2. Zakaz, o którym mowa w ust 1, nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na
własne potrzeby oraz gołębi, pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i
będzie prowadzone z zachowaniem warunków sanitarno-higienicznych.
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 22.
1. W celu zapobiegania rozpowszechniania chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i
zwierzęta przez gryzonie, zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do niezwłocznego
przeprowadzania deratyzacji niezależnie od terminów ustalonych w ust. 4.
2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń
nieruchomości, w szczególności takich, jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze,
pomieszczenia piwniczne, zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia
produkcyjne i magazyny.
3. Do zwalczania szczurów, myszy i innych gryzoni należy używać preparatów (trutek)
ogólnodostępnych, dopuszczonych do obrotu powszechnego. Trutkę należy wykładać
dwukrotnie w ciągu roku w ramach obowiązkowych deratyzacji: I termin - marzec - kwiecień,
II termin wrzesień - październik, w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu.
4. Termin oraz zasady przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji obejmującej
zasięgiem teren całej Gminy lub jej części ogłasza i podaje do publicznej wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty Burmistrz Miasta Turek w porozumieniu z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
Rozdział 9
Przepisy końcowe
§ 23.
1. Do prowadzenia kontroli i nadzoru nad realizacją obowiązków, określonych w niniejszym
Regulaminie, upoważnione są organy przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia
kontroli realizacji obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu stosowane będą
środki prawne przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
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