
Zalqcznik do Zaeadzenia Nr 350 /20
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia I lt,/rzeinia 2O2O t.

OBWESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY ! MIASTA CZERWON KA.LESZCZYNY

w sprawie pnzeprowadzenia powszechnej, obowiezkowej akcji odszczurzania na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny.

Na podstawie S 16 ust.3 Regulaminu utrzymania czystoSci i pozqdku w gminie,
stanowiacego zalqcznik do uchwaly Nr XXll/236/20 Rady Miejskiej w Czeruvionce-
Leszczynach z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utzymania czysto3ci
i pozAdku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (1.j. Dz. Uz. Woj. Sl. z2O2O r.

poz. 5993),

obwieszcza sig, co nastgpuie:

sl
W okresie od 1.'10.2020 r. do 31.10.2020 r' pzeprowadza siq powszechnq akcjq
odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2

Obowiqzkowej deratyzacji nale|y poddai obszary zabudowane budynkami
wielolokalowymi, budynkami produkcyjnymi, handlowymi i uslugowymi, a tak2e budynki
plac6wek o6wiatowych, urzqd6w ad m in istracji z4dowej i samorz4dowej.

s3

Obowiqzek pzeprowadzenia akcji de,a!rzacii spoczywa na wlaScicielach
i wsp6twta6cicielach nieruchomoSci, u2ytkownikach wieczystych, jednostkach

organizacyjnych, osobach posiadaj4cych nieruchomo(ci w zarz4dzie lub u2ytkowaniu,
oraz innych podmiotach wladajqcych nieruchomoSciami na terenie Gminy i Miasta
Cze rwio n ka-Le szczy ny.

s4

Zobowi4zuje siq podmioty wymienione w $ 3 przed rozpoczqciem deratyzacji do podjgcia

dzialari sanitamo-pozqdkowych, majqcych na celu oczyszczenie podw6zy, piwnic,

strych6w, poddaszy, magazyn6w i innych pomieszczefi gospodarczych w obiektach,
o kt6rych mowa w $ 2, w celu pozbawienia gryzoni mo2liwo6ci zdobycia po2ywienia.
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Podmioty, o kt6rych mowa w S 3 przeprowadzaja akcjq odszczuzania poptzez zlecenie
tych czynnosci specjalistycznym firmom deratfzacyjnym, ponoszec calkowity koszt akcji
deratfzacji.
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Z uwagi na niebezpieczeistwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wylo2enia trucizny
nakladam na podmioty wskazane w S 3 zobowi4zane do bezpoSredniego
pzeprowadzenia akcji odszczurzania obowi4zek pouczenia o zagro2eniu i skutkach
zatrucia. Zwierzqla domowe nale2y tzymad w czasie trwania akcji w zamkniqciu.
W miejscach wylozenia trutki nale2y wywiesid ostrze2enie :

,,UWAGATRUCIZNA" !
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Grlzonie padle w czasie akcji musz4by6 usuniqte pzez ekipy dokonuj4ce deratyzacii.

sE

Nadz6r nad akcj4 jej paygotowaniem i kontrol4 wykonania sprawowa6 bqdzie
Stra2 Miejska oraz pzedstawiciele upowaanieni przez Paristwowego Powiatowego
lnspektora Sanitamego w Rybniku.

se

Niewykonanie powy2szych postanowiefi podlega odpowiedzialno$ci zgodnie z pzepisami

o wykroczeniach.

i Miasta
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