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zdnia2 marca 2020 roku.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w zwiqzku z $ 17

Regulaminu utrzymania czystoSci i porzqdku w gminie, stanowiqcego zal4cznik
do uchwaly Nr Vlll/'l14i15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 maja
2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystoSci i porzqdku na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t..i. Dz. Urz. Woj Sl. 22018 r. poz. 6293),

zarz4dzam co nastqpuje :

sl
Podad do publicznej wiadomoSci popzez'.

a) wywieszenie na tablicach ogloszeh na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny,

b) zamieszczenie na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
c) opublikowanie w gazecie lokalnej ,,Kurier",

obwieszczenia o przeprowadzeniu powszechnej, obowiqzkowej akcji odszczurzania
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, o treSci okre6lonej w zalqczniku
do nin iejszego Zarzqdzenia.

s2

\ rykonanie Zarzqdzenia powieza sig Naczelnikowi lArldzialu Gospodarowania Odpadami

s3

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Zalqcznlk do Zatzadzenia Nr 67 /20
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 2 marca 2020 t.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

obwieszcza sie, co nastePuje:

sl
w okresie od 1.04.2020 r. do 30.04.2020 r. przeprowadza sig powszechnq akcjq

odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2

s3

obowiqzkowej deratyzacji nalezy poddac budynki mieszkalne, budynki organow

adminiitracji, 
-budynki' 

u2yteczno6ci publicznej, obiekty handlowe, przemyslowe, zaklady

uslugowe, zabudowania gospodarcze itp., a w szczegolnoSci miejsca gromadzenia

oApJd6w komunalnych, ziypy i pomieszczenia zsypowe, korytarze piwniczne, wqzly

cieplne, studzienki przylqczy wodociqgowych lub kanalizacyjnych.
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w sprawie przeprowadzenia powszechnej, obowiqzkowej akcii odszczurzania na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka'Leszczyny.

Na podstawie $ 17 ust.3 Regulaminu utrzymania czystoSci i porzqdku w gminie,

stanowiqcego zalqcznik do uchwaly Nr Vlll/114115 Rady Miejskiej w czerwionce-
Leszczynach z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystolci
i porzqdku na terenie Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Sl. 22018 r.

poz. 6293),

obowiqzek przeprowadzenia akcji deratyzacji spoczywa na wlascicielach

i wsiotvvtaSiicielach nieruchomosci, u2ytkownikach wieczystych, jednostkach

organizacyjnych, osobach posiadajqcych nieruchomosci w za7Edzie lub u2ytkowaniu,

oriz innyCh- podmiotach wladajqcych nieruchomosciami na terenie Gminy i Miasta

Czerwion ka-Le szczy nY.

s4

Zobowiqzuje siq podmioty wymienione w $ 3 przed rozpoczqciem deratyzacji do podjqcia

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

strychow, poddaszy, magazyn6w i innych pomieszczell gospodarczych w obiektach,

o t<torycn mowa w $ 2, w celu pozbawienia gryzoni mo2liwosci zdobycia po2ywienia.

s5

Podmioty, o kt6rych mowa w $ 3 przeprowadzajq akcjg odszczurzania poprzez zlecenie

tych czynnoSci specjalistycznym firmom deratyzacyjnym, ponoszqc calkowity koszt akcji

deratyzacji.



s6

Z uwagi na niebezpieczeristwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wylo2enia trucizny

nakladim na podmioty wskazane w S 3 zobowiqzane do bezpoSredniego

przeprowadzenia akcji odszczurzania obowiqzek pouczenia o zagro2eniu i skutkach

zatrucia. zwierzqla domowe nalezy tzyma6 w czasie truvania akcji w zamknigciu.

W miejscach wylo2enia trutki nalezy wywiesi6 ostrzezenie :

,,UWAGATRUCIZNA" !

s7

Gryzonie padte w czasie akcji muszE byc usuniQte przez ekipy dokonujqce deratyzacji.

s8

Nadz6r nad akcjq, jej przygotowaniem i kontrolq wykonania sprawowac bqdzie

straz Miejska oraz przedstawiciele upowa znieni wzez Pahstwowego Powiatowego

lnspektora Sanitarnego w Rybniku.

ss

Niewykonanie powy2szych postanowiefi podlega odpowiedzialno$ci zgodnie z przepisami

o wykroczeniach.
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