UCHWAŁA NR IX/123/2019
RADY MIASTA KNURÓW
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.); art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506); art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, Rada Miasta Knurów uchwala Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Knurów o treści:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)podmiocie uprawnionym - należy przez to rozumieć wybranego w drodze przetargu przedsiębiorcę
posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Prezydenta Miasta Knurów lub przedsiębiorcę posiadającego
zezwolenie Prezydenta Miasta Knurów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
2)punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zwanego dalej PSZOK- należy przez to rozumieć punkt
zlokalizowany na terenie miasta Knurów, specjalnie przygotowany i wyposażony w celu przyjmowania od
mieszkańców gminy Knurów następujących odpadów komunalnych selektywnie zebranych:
przeterminowanych leków, przeterminowanych chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości do 2 Mg na rok z jednej nieruchomości
zamieszkałej, zużytych opon dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, odpadów zielonych,
papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1)prowadzenie selektywnego zbierania na zasadach określonych niniejszym Regulaminem następujących
odpadów komunalnych:
a) papieru,
b) szkła,
c) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych - gromadzonych łącznie,
d) bioodpadów,
e) przeterminowanych leków,
f) przeterminowanych chemikaliów,
g) zużytych baterii i akumulatorów,
h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
i) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
j) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,
k) zużytych opon,
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l) odpadów niewymienionych powyżej, zwanych dalej pozostałymi odpadami komunalnymi;
2)selektywne pozbywanie się odpadów w sposób, który szczegółowo został określony w Rozdziale 4, poprzez ich
przekazanie podmiotowi uprawnionemu lub samodzielne dostarczanie do PSZOK;
3)wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość i odpowiedni rodzaj pojemników lub worków służących do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych określony w Rozdziale 3;
4)wyznaczenie na terenie nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów komunalnych 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 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.);
5)utrzymywanie czystości i porządku w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych;
6)gromadzenie nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczanie nieczystości
ciekłych w przydomowych oczyszczalniach ścieków z zachowaniem warunków określonych w odrębnych
przepisach oraz w Rozdziale 4;
7)uprzątanie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służącej do użytku publicznego w miarę możliwości
niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę potrzeb w sposób
niepowodujący zakłócenia w ruchu pieszych lub pojazdów.
§ 4. Podmiot uprawniony zobowiązany jest do odbioru zebranych selektywnie odpadów komunalnych
w sposób gwarantujący ich niezmieszanie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w Rozdziale 4.
§ 5. 1. W przypadku braku możliwości zlokalizowania miejsca gromadzenia odpadów komunalnych na terenie
własnej nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia takiego miejsca na terenie
innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem.
2. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu przez podmiot uprawniony do miejsca gromadzenia
odpadów komunalnych, pojemniki lub worki z odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest
umieścić w miejscu umożliwiającym odbiór odpadów, nie wcześniej niż jeden dzień przed terminem odbioru.
§ 6. 1. Dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw pojazdów samochodowych, związanych z bieżącą
eksploatacją na terenie nieruchomości, pod warunkiem że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz
nie spowodują emisji zanieczyszczeń do środowiska.
2. Zabrania się wykonywania napraw blacharskich i lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.
3. Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw oraz mycia pojazdów
mechanicznych.
4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać jedynie w miejscach utwardzonych,
wyposażonych w osadnik i podłączonych do kanalizacji lub wyposażonych w zbiornik bezodpływowy. Zabrania
się odprowadzania ścieków bezpośrednio do cieków i zbiorników wodnych lub do ziemi.
§ 7. Na nieruchomości zabudowanej kompleksami garaży, z których każdy stanowi odrębną własność, a ich
właściciele są współużytkownikami wieczystymi gruntu lub dzierżawcami, obowiązek utrzymania porządku
i czystości należy do Zarządcy, a w przypadku jego braku do każdego właściciela poszczególnego garażu.
W przypadku umowy najmu garażu obowiązek spoczywa na Zarządcy nieruchomości.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 8. 1. Ilość i wielkość pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych winna
uwzględniać, w zależności od rodzaju nieruchomości, liczbę osób zamieszkujących nieruchomość lub ilość
powstających na nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych oraz częstotliwość i sposób pozbywania
się odpadów z nieruchomości, a także zapewniać nieprzepełnianie się pojemników.
2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1)kosze uliczne o pojemności od 10 litrów;
2)do zbierania odpadów komunalnych takich jak papier, szkło, bioodpady, gromadzone łącznie: tworzywa
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe:
a) pojemniki o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,
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b) pojemniki typu “dzwon” o pojemności: 1,5 m3 , 2,5 m3,
c) kontenery o pojemności: 1,5 m3, 3 m3, 4 m3;
3)pojemniki na pozostałe odpady komunalne o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l w kolorze czarnym
oznaczone napisem "Pozostałe" spełniające wymagania obowiązujących Polskich Norm (między innymi normy
PN-EN-840) lub posiadające wystawioną przez producenta deklarację zgodności;
4)kontenery przeznaczone na odpady budowlane
o minimalnej pojemności 5, 7, 10 m3 lub "big bagi";

i rozbiórkowe

stanowiące

odpady

komunalne

5)pojemniki specjalne do gromadzenia przeterminowanych leków.
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscu ich wytworzenia takich jak: papier, szkło,
bioodpady, gromadzone łącznie: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, oraz pozostałe odpady
komunalne dopuszcza się stosowanie worków z tworzywa sztucznego, o pojemności 80 l i 120 l posiadających
kolorystykę i oznaczonych zgodnie z wymaganiami dla pojemników określonymi w Regulaminie i Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).
4. Pojemniki o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit a i b powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) oraz obowiązujących Polskich Norm (między innymi normy
PN-EN-840) lub posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności.
5. Kontenery o których mowa ust. 2 pkt 2 lit c powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach
(między innymi normy PN-EN-840) lub posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności oraz powinny
zostać co najmniej oznaczone nazwą rodzaju odpadu, który jest w nich zbierany.
6. W przypadku nieruchomości:
1)mieszanej czyli takiej, na której zarówno zamieszkują mieszkańcy jak i jest prowadzona działalność
gospodarcza, właściciel nieruchomości ma obowiązek oznaczyć pojemniki lub worki przeznaczone dla
mieszkańców literą "Z" (zamieszkałe), natomiast dla pracowników literami "NZ" (niezamieszkałe);
2)zamieszkałej wielolokalowej, w sytuacji gdy każdy lokal posiada osobne pojemniki lub worki na odpady
komunalne, właściciel nieruchomości ma obowiązek oznaczyć pojemniki lub worki numerem lokalu z którego
pochodzą odpady w nich zbierane;
3)niezamieszkałej, która korzysta ze wspólnego miejsca gromadzenia odpadów z innymi podmiotami, pojemniki
lub worki należy oznaczyć nazwą firmy z której pochodzą odpady w nich zbierane;
4)jednorodzinnej, której właściciel wystawia do odbioru pojemniki lub worki wraz z innym właścicielem
nieruchomości, pojemniki lub worki należy oznaczyć numerem nieruchomości z której pochodzą odpady
w nich zbierane.
§ 9. 1. Dla nieruchomości zamieszkałych ustala się następującą minimalną pojemność pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przy średniej tygodniowej ilości odpadów komunalnych
wytwarzanych przez osobę wynoszącej 40 litrów:
1)co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na pozostałe odpady komunalne;
2)co najmniej jeden worek o pojemności 80 litrów na szkło;
3)co najmniej po jednym worku o pojemności 120 litrów na każdą frakcję odpadów segregowanych takich jak:
papier, bioodpady oraz gromadzone łącznie tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe.
2. Na terenie nieruchomości niezamieszkałych ustala się minimalną pojemność pojemników 110 litrów
lub worków 80 litrów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, bioodpady,
gromadzone łącznie: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe oraz pozostałe odpady komunalne
przy średniej tygodniowej ilości wytwarzanych odpadów:
1)dla lokali handlowych lub usługowych - 50 litrów na każde 10 m2 pow. całkowitej;
2)dla lokali gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw.
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
3)w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych oraz pozostałych, w których prowadzona jest działalność
gospodarcza, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem kosza
ulicznego na odpady;
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4)dla pomieszczeń biurowych, rzemiosła, zakładów wytwórczych, działalności gospodarczej - 10 litrów na
jednego zatrudnionego pracownika;
5)dla domów opieki, szpitali, hoteli, pensjonatów itp. - 20 litrów na jedno łóżko;
6)dla budynków użytku publicznego, poza wymienionymi niżej - 2 litry na każdego pracownika;
7)dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli – 3 litry na każde dziecko lub ucznia i pracownika;
8)dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - 15 litrów na każdą działkę
w okresie od 1 kwietnia do 31 października.
3. W przypadku gdy na nieruchomości niezamieszkałej powstają w wyniku prowadzonej działalności
gospodarczej odpady niebędące komunalnymi, to powinny być zbierane oddzielnie. Zasady gospodarowania takimi
odpadami określają odrębne przepisy.
4. Odpady wielkogabarytowe należy przygotować do odbioru w zabudowie wielorodzinnej w miejscu
gromadzenia odpadów, natomiast w zabudowie jednorodzinnej przed posesją w terminie określonym
w harmonogramie odbioru odpadów przy czym nie jest wymagane stosowanie pojemników dla tych odpadów.
5. Pojemniki i worki na odpady komunalne powinny znajdować się w miejscu łatwo dostępnym zarówno dla
użytkowników jak i podmiotu uprawnionego w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców i dla osób
trzecich.
6. Pojemniki powinny być utrzymane w należytym stanie sanitarnym i technicznym w szczególności przez ich
okresowe mycie i dezynfekcję co najmniej dwa razy w roku, bieżące usuwanie usterek oraz wymianę pojemników
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie.
7. Miejsca publiczne, takie jak ciągi handlowo - usługowe, przystanki komunikacji, skwery, zieleńce, parki
właściciel nieruchomości obowiązkowo wyposaża w kosze uliczne.
8. Kosze uliczne należy utrzymywać na bieżąco w dobrym stanie technicznym i porządkowym oraz poddawać
okresowej dezynfekcji, a ich rozmieszczenie powinno być dostosowane do panującego na danym terenie ruchu
pieszych i ilości zbieranych w nich odpadów. Na przystankach komunikacyjnych kosze należy lokalizować
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie przez podmiot uprawniony lub
samodzielne dostarczenie do PSZOK.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
1)pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, gwarantujący
zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2)udostępnienia pojemników lub worków do zbierania odpadów, zbiorników bezodpływowych i osadników
oczyszczalni na czas odbioru podmiotowi uprawnionemu;
3)wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki na odpady, które powinny spełniać wymagania określone
w §8 Regulaminu.
§ 11. 1. Właściciel nieruchomości pozbywa się odpadów komunalnych zebranych selektywnie i pozostałych
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru podawanym
do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.knurow.pl i www.knurow.bip.info.pl, oraz na stronie
internetowej podmiotu uprawnionego, a także w ustalonych dniach funkcjonowania PSZOK.
2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1)w zabudowie jednorodzinnej:
a) selektywnie zebranych odpadów komunalnych tj. papieru, szkła, oraz gromadzonych łącznie metali,
tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc lub na bieżąco
we własnym zakresie do PSZOK,
b) bioodpadów - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
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c) pozostałych odpadów komunalnych - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon dla pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t - na bieżąco we własnym zakresie do PSZOK lub nie rzadziej niż dwa razy na rok
w systemie objazdowym według ustalonego harmonogramu;
2)w zabudowie wielorodzinnej:
a) selektywnie zebranych odpadów komunalnych tj. papieru, szkła, oraz gromadzonych łącznie metali,
tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
b) bioodpadów - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
c) pozostałych odpadów komunalnych - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon dla pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t - na bieżąco we własnym zakresie do PSZOK lub nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc
w systemie objazdowym według ustalonego harmonogramu;
3)niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na podstawie złożonej przez właściciela
nieruchomości deklaracji, w tym:
a) selektywnie zebranych odpadów komunalnych tj. papieru, szkła, oraz gromadzonych łącznie metali,
tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
b) pozostałych odpadów komunalnych oraz bioodpadów - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
4)na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc w okresie
od 1 kwietnia do 31 października.
3. Właściciel nieruchomości może we własnym zakresie przekazać surowce wtórne
znajdujących się na terenie miasta Knurów.

do punktów skupu

4. Właściciel nieruchomości zamieszkałej może we własnym zakresie przekazać odpady zielone do PSZOK
w przypadku konieczności pozbycia się odpadów poza terminem wynikającym z harmonogramu odbioru
bioodpadów.
§ 12. Kosze uliczne w zależności od miejsca usytuowania muszą być opróżniane przez właściciela
nieruchomości z częstotliwością zapewniającą utrzymanie właściwego standardu sanitarnego i czystości w okolicy
ustawienia koszy, nie dopuszczając do ich przepełnienia i wysypywania się odpadów.
§ 13. Odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wytworzonych poza terenami
budowy właściciel nieruchomości zamieszkałej pozbywa się na bieżąco dostarczając je do PSZOK. Natomiast gruz
powstały w wyniku drobnych napraw w ilości do 25 l może być umieszczany w pojemniku w kolorze czarnym na
pozostałe odpady komunalne.
§ 14. Zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego właściciel nieruchomości zamieszkałej pozbywa się
na bieżąco dostarczając go do PSZOK. Odpady można także przekazać podmiotom wskazanym zgodnie z ustawą
z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466).
§ 15. Wymienionych niżej odpadów właściciel nieruchomości zamieszkałej pozbywa się na bieżąco
dostarczając je do PSZOK lub pojemników zlokalizowanych na terenie miasta, w tym:
1)przeterminowane leki do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach, które przystąpiły do zbiórki
i których adresy są dostępne na stronie internetowej www.knurow.pl, www.knurow.bip.info.pl;
2)zużyte baterie do specjalnych pojemników w punktach handlowych lub placówkach oświatowych;
3)pozostałe odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane chemikalia oraz opakowania po tych substancjach
a także zużyte akumulatory do PSZOK.
§ 16. Bioodpady w zabudowie jednorodzinnej osoby fizyczne mogą zbierać we własnym zakresie i na własne
potrzeby w przydomowych kompostownikach. Kompostowniki te nie mogą powodować uciążliwości dla
otoczenia.
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania nieczystości na powierzchnię
terenu.
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2. Częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego musi wynikać z jego pojemności i odpowiadać ilości
zużytej wody w analogicznych okresach czasu, określonej na podstawie wskazań licznika poboru wody lub norm
zużycia wody wynikających z właściwych przepisów.
3. Częstotliwość opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni z osadów ściekowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
4. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do liczby mieszkańców
w sposób zapewniający uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków określonego w odrębnych przepisach.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 18. 1. Zaleca się zagospodarowanie w przydomowych kompostowniach odpadów zielonych i innych
bioodpadów powstających na terenach zabudowy jednorodzinnej.
2. Gmina Knurów prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi w ramach systemu RGOK (Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi) i w oparciu o RIPOK (Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów
Komunalnych).
3. Gmina organizuje i prowadzi działania edukacyjno-informacyjne mające na celu między innymi właściwe
postępowanie z odpadami, w tym odpadami ulegającymi biodegradacji, szczególnie w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt odbywa się w warunkach nie powodujących zagrożenia i uciążliwości dla
ludzi.
2. Prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną dodatkowo w nałożonym na pysku kagańcu.
3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies
ma założony kaganiec, a właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego
zachowaniem.
4. Nie wprowadzanie zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, a także na kąpieliska.
5. Nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użytku publicznego i obsługi ludności w szczególności do urzędów,
zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych
o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z pomocy psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów
towarzyszących.
6. Natychmiastowe usuwanie, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach i na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na wejściach do budynków, klatkach schodowych,
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach zielonych; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z pomocy psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów
towarzyszących.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 20. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach osiedli o zabudowie wielorodzinnej,
szeregowej i zwartej zabudowie jednorodzinnej.
2. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do zapewnienia odpowiednich warunków bytowania
zwierząt, zabezpieczając przed zagrożeniem i uciążliwością dla otoczenia i posesji sąsiednich.
3. Hodowlę zwierząt gospodarskich na terenach ogrodów działkowych regulują odrębne przepisy.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 21. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary, na których znajdują się obiekty mieszkalne, wielolokalowe,
obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty handlowe, usługowe i produkcyjne z branży spożywczej. Deratyzację
przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w okresach: wiosennym kwiecień/maj i jesiennym
wrzesień/październik, dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.
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Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.
§ 23. Traci moc Uchwała Nr X/136/2015 Rady Miasta Knurów z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 4075).
§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa
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