
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-LeszcrynY

Zarzqdzenie Nr 125/19
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 18 marca 2019 roku.

w sprawie powszechnej, obowiqzkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy
i Miasta Gzerwionka-Leszczyny.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) w z.ttiqzku z $ 17 Regulaminu utzymania
czystoSci i pozqdku w gminie, stanowiqcego zalqcznik do uchwaly Nr Vlll/114l15 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 201 5 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu utzymania czystoSci i porzqdku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny (1.j. Dz. Urz. Woj. S l. z 201 B r. poz. 6293),

zarzqdzam co nastgpuje :

s1

Poda6 do publicznej wiadomo6ci poptzez'.
a) wywieszenie na tablicach ogloszeri na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny,
b) zamieszczenie na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny,
c) opublikowanie w gazecie lokalnej ,,Kurie/',

obwieszczenia o przeprowadzeniu powszechnej, obowi4zkowej akcji odszczurzania
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, o tre6ci okreSlonej w zal4czniku
do n i n iej szego Zarzqdzenia.

Wykonanie Zazqdzenia
Odpadami.

s2

powieza sig Naczelnikowi Wydzialu Gospodarowania

s3

Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka-Leszczyny Zalqcznik do Zazqdzenia Nr 125119
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 18 marca 2019 (.

OBWESZCZENIE
BU RM ISTRZA GMI NY I M IASTA CZERWON KA-LESZCZYNY

w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiqzkowej akcji odszczurzania na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Na podstawie $ 17 ust.3 Regulaminu utzymania czystoSci i pozqdku w gminie,
stanowiqcego zalqcznik do uchwaly Nr Vlll/114l15 Rady Miejskiej w czerwionce-
Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utzymania czystosci
i pozqdku na terenie Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny (1.j. Dz. urz. woj. St. z2o1B r.
poz. 6293),

obwieszcza sig, co nastqpuje:

sl
w okresie od 1.04.2019 r. do 30.04.2019 r. pzeprowadza siq powszechn4 akciq
odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny.

s2

obowiqzkowej deratyzacji nalezy poddai budynki mieszkalne, budynki organ6w
administracji, budynki uzytecznosci publicznej, obiekty handlowe, pzemyilowe, ziklady
uslugowe, zabudowania gospodarcze itp., a w szczeg6lnosci miejsci gromadzenia
odpad6w komunalnych, zsypy i pomieszczenia zsypowe, korylarze piwniczne, wqzly
cieplne, studzienki przyl4czy wodociqgowych lub kanalizacyjnych.

s3

obowilzek przeprowadzenia akcji deratyzacjl spoczywa na wla6cicielachi wsp6lwlascicielach nieruchomosci, u2ytkownikach wieczystych, jednostkach
organizacyjnych, osobach posiadaiqcych nieruchomosci w zarzqdzie lub uzytkowaniu,
oraz innych podmiotach wladaiqcych nieruchomosciami na teienie Gminy i Miasta
Czerwio n ka-Le szczy ny.

s4

lobow_i4zqe siq podmioty wymienione w g 3 pzed rozpoczgciem deratyzacji do podjqcia
dzialari sanitarno-pozqdkowych, maiqcych na celu oczyszczenie [odw6zy, piwnic,
strych6w, poddaszy, magazyn6w i innych pomieszczei gospodarczych w obiektach,
o kt6rych mowa w g 2, w celu pozbawienia gryzoni mozliwosci zoobycia po2ywienia.

ss
Podmioty, o kt6rych mowa w g 3 pzeprowadzaiq akciq odszczuzania poprzez zlecenie
tych czynnosci specjalistycznym firmom deratyzacyjnym, ponoszec calkowity koszt akcji
deratyzacji.



s6

Z uwagi na niebezpieczef stwo pzypadkowego zatucia ludzi w okresie wylozenia trucizny
nakladam na podmioty wskazane w S 3 zobowiqzane do bezpoSredniego
pzeprowadzenia akcji odszczurzania obowiqzek pouczenia o zagro2eniu i skutkach
zatrucia. Zwietzeta domowe nale2y trzymai w czasie tnruania akcji w zamkniqciu.
W miejscach wylozenia trutki nale2y wywiesii ostze2enie :

,,UWAGA TRUCIZNA" !

s7

Gryzonie padle w czasie akcji musz4 by6 usuniqte pzez ekipy dokonujqce deratyzacji.

s8

Nadz6r nad akcj4 jej pzygotowaniem i kontrol4 wykonania sprawowa6 bqdzie
Straz Miejska oraz paedstawiciele upowa Znieni pzez Paristwowego powiatowego
lnspektora Sanitarnego w Rybniku.

se

Niewykonanie powyzszych postanowiei podlega odpowiedzialnosci zgodnie z przepisami
o wykroczeniach.


