
BURMISTRZ
GMINV I MIASTA

-'zerw tonka-Leszczyny

Zarzqdzenie Nr 410/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 11 wrzeSnia 2018 roku.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2O18r. poz. 994 z p62. zm.) w zwiqzku z g 17
Regulaminu utzymania czysto6ci i poa4dku w gminie, stanowi4cego zalqcznik
do uchwaly Nr Vlll/114l1 5 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja 2015r.
w sprawie ustalenia Regulaminu utzymania czysto6ci i pozadku na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Le szczyny (1.j. Dz. Uz. Woj. Sl. z 2015r. poz. 2805 z po2. zm.),

zarzqdzam co nastqpuje :

sl
Poda6 do publicznej wiadomo5ci poprzez'.

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, obowiqzkowej akcji odszczuzania
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, o tre6ci okreSlonej w zal4czniku
do niniejszego Zaz4dzenia.

s2

Wykonanie Zarzqdzenia powierza siq Naczel n ikowi Wydzialu Gospoda rowa nia Od padam i.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 410/18
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 11 wrzesnia 2018r.

OBWESZCZENIE
BU RM ISTRZA GMINY I MIASTA CZERWON KA.LESZCZYNY

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

Na podstawie S 1 7 ust.3 Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku w gminie,
stanowiacego za+qcznik do uchwaly Nr Vlll/114l15 Rady Miejskiej w Czeruvionce-
Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r w sprawie ustalenia Regulaminu utzymania czystosci
i poz4dku na terenie Gminy i Miasta Czeniyionka-Leszczyny (t.j. Dz. Uz. Woj. Sl. z2O1S r.
poz.28O5 2p62. zm.),

obwieszcza sig, co nastqpuje:

s1

W okresie od 1.10.2018r. do 31.10.2018r. pzeprowadza siq powszechnq akcjq
odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2

Obowi4zkowej deratyzacji nalezy poddac budynki mieszkalne, budynki organ6w
administracji, budynki u2yteczno6ci publicznej, obiekty handlowe, pzemyslowe, zaklady
uslugowe, zabudowania gospodarcze itp., a w szczeg6lnoSci miejsca gromadzenia
odpad6w komunalnych, zsypy i pomieszczenia zsypowe, korytarze piwniczne, wqzly
cieplne, studzienki przyl4czy wodociqgowych lub kanalizacyjnych.

s3

obowi4zek pzeprowadzenia akcji deratyzacji spoczywa na wlascicielachi wsp6twlascicielach nieruchomosci, u2ytkownikach wieczystych, jednostkach
organizacyjnych, osobach posiadaiqcych nieruchomosci w zazqdzie lub uzytkowaniu,
oraz innych podmiotach wladajqcych nieruchomosciami na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Le szczy ny.

s4

Z.olgwiqzuie siq podmioty wymienione w g 3 przed rozpoczqciem deratyzacji do podjqcia
dzialari sanitarno-pozadkowych, mai4cych na celu oczyizczenie poow6zy, piwnic,
strych6w poddaszy, magazyn6w i innych pomieszczefi gospodarczych w obiektach,
o kt6rych mowa w $ 2, w celu pozbawienia gryzoni mo2liwosii zdobycia po2ywienia.

ss
Podmioty, o kt6rych mowa w g 3 pzeprowadzaiq akciq odszczurzania poprzez zlecenie
tych czynnosci specjalistycznym firmom deratyzacyjnym, ponoszac calkowity kosa akcji
deralyzacji.



s6

Z uwagi na niebezpieczefistwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wylo2enia trucizny
nakladam na podmioty wskazane w S 3 zobowiqzane do bezpoSredniego
pzeprowadzenia akcji odszczuzania obowiqzek pouczenia o zagrozeniu i skutkach
zatrucia. Zwiezqta domowe nale2y tzyma6 w czasie trwania akcji w zamkniQciu.
W miejscach wylo2enia trutki nale2y wywiesid ostze2enie :

,,UWAGA TRUCIZNA" !

s7

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

s8

Nadz6r nad akcj4 jej pzygotowaniem i kontrolq wykonania sprawowai bqdzie
Stra2 Miejska oraz przedstawiciele upowa Znieni pzez Panstwowego powiatowego
lnspektora Sanitarnego w Rybniku.

se

Niewykonanie powyzszych postanowieri podlega odpowiedzialnosci zgodnie z pzepisami
o wykroczeniach.
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