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( antrlonka_l_es&)my Zalqcznik do Zatzildzenia Nr 89 /21
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 2 ma.ca 2021 t.

OBWESZCZEN!E
BU RM ISTRZA GM I NY I M IASTA CZERWON KA.LESZCZYNY

w sprawie przeprowadzenia obowiqzkowej akcji odszczunania na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Na podstawie $ 15 ust.2 Regulaminu utzymania czystoSci i porzqdku w gminie,
stanowi4cego zalqcznik do uchwaly Nr XXlN324l21 Rady Miejskiej w Czeruvionce-
Leszczynach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utzymania czystoSci
i pozqdku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Uz. Woj. Sl. 22021 r.

poz. 917), w zuiqzku z arl. 22 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 pa2dziemika 2008 r.

o zapobieganiu oraz antalczaniu zaka2ei ichor6b zaka2nych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r.

po2.1845 ze zm.)

obwieszcza sig, co nastqpuje:
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Obowi4zkowej deratyzaqi nale2y poddai obszary zabudowane budynkami
wielolokalowymi, budynkami produkcyjnymi, handlowymi i uslugowymi, a lak2e budynki
plac6wek o6wiatowych, uzqd6w administracji rzqdowej i samozqdowej'

s3

obowiqzek przeprowadzenia akcji deratyza$i spocz)^ /a na wlaScicielach
i wsp6hrulascicielach nieruchomo6ci, u2ytkownikach wieczystych, jednostkach

organizacyjnych, osobach posiadajqcych nieruchomo6ci w zarzqdzie lub u2ytkowaniu,
oraz innych podmiotach wladajqcych nieruchomosciami na terenie Gminy i Miasta

Cze nryio n ka-Le szczy ny.
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Zobowi4zuje sig podmioty wymienione w $ 3 pzed rozpoczqciem defatyzac,i do podjqcia

dzialai 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 grfzoni mo2liwo6ci zdobycia po2ywienia'
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Podmioty, o kt6rych mowa w s 3 przeprowadzaja akcjQ odszczurzania popfzez zlecenie

tych czynnosci specjalistycznym firmom deratfzacy.inym, ponoszac catkowity koszt akcji

deratyzacji.

W okresie od 1.O4.2021 r. do 30.04.2021 r. przeprowadza siq obowiazkowa akcjq
odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Z uwagi na niebezpieczenstwo pzypadkowego zatrucia ludzi w okresie wylozenia trucizny
Podmioty wskazane w $ 3 zobowiqzane sq do wywieszenia w miejscach wylozenia trutki
ostrze2enia:
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Gryzonie padle w czasie akcji musz4 byd usuniqte przez ekipy dokonuj4ce deratyzacji.

s8

Nadz6r nad akcj4 jej pzygotowaniem i kontrol4 wykonania spraworrac bqdzie

Stra2 Miejska oraz pzedstawiciele upowaanieni pzez Paristwowego Powiatowego

lnspeKora Sanitamego w RYbniku.
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Niewykonanie powyzszych obowi4zk6w podlega odpowiedzialno6ci zgodnie z przepisami

o wykroczeniach.
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