
DURMISTRZ
(iMINY I MIASIA

('zer lonka-Leszczyny

Zarzqdzenie Nr 384/'16
Bu rmistrza Gm i ny i Miasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia 08 wrze5nia 2016 roku.

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

Na podstawie art.30 ust. 1iust.2 pkt 2 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 t, poz. 446) w zvtiqzku z $ 17 Regulaminu utrzymania
czysto6ci i porzqdku w gminie, stanowiqcego zalqcznik do uchwaly Nr Vlll/114l15 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 08 maja 2015 r w sprawie ustalenia
Regulaminu utrzymania czysto6ci i porzqdku na terenie Gminy i Miasta Czenruionka-
Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Sl. z 2015 r. poz. 2805) w porozumieniu z Pahstwowym
Powiatowym lnspektorem Sanitarnym w Rybniku

zarz4dzam co nastqpuje :

s1

Podad do publicznej wiadomoSci popzez.
a) wywieszenie na tablicach ogloszeri na terenie Gminy i Miasta Czenarionka-

Leszczyny,
b) zamieszczenie na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
c) gazetg lokalnq ,,Kurier'',

obwieszczenie o pzeprowadzeniu powszechnej, obowiqzkowej akcji odszczurzania
na terenie Gminy i Miasta Czenryionka-Leszczyny, o treSci okre5lonej w zalqczniku
do n i niejszego Zazqdzenia.

s2

Wykonanie Zarzqdzenia powieza sig Naczelnikowi Wydzialu Gospodarowania Odpadami,

s3

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMTSTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka'Leszcryny

zalqcznik do ZarzAdzenia Nr 384/16
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 08 wze6nia 2016 t.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMI NY I MIASTA CZERWION KA-LESZCZYNY

w sprawie pzeprowadzenia powszechnei, obowiqzkowej akcii odszczutzania na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Na podstawie $ 17 ust.3 Regulaminu utrzymania czystoSci i porzqdku w gminie,
stanowiqcego zalqcznik do uchwaiy Nr Vlll/114l15 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 08 maja 2015 r w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystoSci

i porzqdku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj Sl 22015 r.

poz. 2805) w porozumieniu z Paristwowym Powiatowym lnspektorem Sanitarnym
w Rybniku

obwieszcza sie:

sl
W okresie od 01.10.2016 r. do 31.10.2016 r. przeprowadza sig powszechnq akcjq

odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2

Obowiazkowej deratyzacji nalezy podda6 budynki mieszkalne, budynki organ6w
administracji, budynki u2yteczno$ci publicznej, obiefty handlowe, przemyslowe, zaklady

ustugowe, zabudowania gospodarcze itp., a w szczeg6lnoSci miejsca gromadzenia

odpad6w komunalnych, zsypy i pomieszczenia zsypowe, ko$arze piwniczne, wqzly
cieplne, studzienki przylqczy wodociqgowych I ub kanalizacyj nych.

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiqzane sq osoby prawne, osoby,'izyczne
prowadzqce dzialalno66 gospodarczq, zarzqdcy i inni u2ytkownicy dom6w

wielorodzinnych, budynk6w organ6w administracyjnych, opieki zdrowotnej, opieki
spolecznej, szk6l i plac6wek o$wiatowych, plac6wek kulturalno-sportowych polo2onych

na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zobowiqzuje siq podmioty wymienione w $ 3 pzed rozpoczgciem deratyzacji do podjgcia

dzialah sanitarno-porzqdkowych, majqcych na celu oczyszczenie podw6rzy, piwnic,

strych6q poddaszy, magazyn6w i innych pomieszcze6 gospodarczych w obiektach,
o kt6rych mowa w $ 2, w celu pozbawienia gryzoni mo2liwoSci zdobycia po2ywienia.

s5

Podmioty, o kt6rych mowa w $ 3 przeprowadzajq akcjq odszczurzania popzez zlecenie

s3



tych czynno6ci specjalistycznym firmom deratyzacyjnym, ponoszqc calkowity koszt akcji
deratyzacji.

s6

Z uwagi na niebezpieczeristwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wylo2enia trucizny
nakladam na osoby zobowiqzane do bezpoSredniego przeprowadzenia akcji
odszczurzania obowiqzek pouczenia podopiecznych o zagro2eniu i skutkach
zatrucia. Zwierzgta i ptactwo domowe naleLy lzymai w czasie truania akcji
w zamknigciu. W miejscach wylo2enia trutki nale2y wywiesic ostrzezenie :

,,UWAGA TRUCIZNA'' !

s7

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

s8

Nadz6r nad akcjq, jej pzygotowaniem i kontrolq wykonania sprawowad bgdzie
Stra2 Miejska oraz przedstawiciele upowa2nieni przez Paristwowego Powiatowego
lnspektora Sanitarnego w Rybniku.

se

Niewykonanie powy2szych postanowiei podlega odpowiedzialnoSci zgodnie z przepisami
o wykroczeniach.
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