
w sprawie obowiqzkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszcryny.

Napodstawieart.30ust'1iust.2pkl2ustawyzdnia8marca1990r'
o samorz4diie gminnym (t.j. Dz. tJ. z 2O2O r. poz. 713 ze zm.) w zwiqzku z $ 15

Regulaminu utiymania ciystoSci i poz4dku w gminie, stanowi4cego- _zalqcznik
do 

-uchwaty 
ttr XX-|XSZa/21 Fiady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia

iOZl ,. * iprawie Regulaminu uizymania czystoSci i poa4dku na terenie Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny (1.j. Dz. Urz. Woj. Sl. 22021 r. poz. 917),

zatzqdzam co nastqPuje :

sl
Poda6 do publicznej wiadomo6ci poprzezi

"1 
*pii".renie na tablicach ogloszeh na terenie Gminy i Miasta czerwionka-

Leszczyny,
b) zamieszc2enie na stronie intemetowej Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny'

c) opublikowanie w gazecie lokalnej ,,Kuriel',
obwieszczenia o peeprowadzeniu obowiqzkowej akcji odszczurzania na .terenie 

Gminy

i Miasta Czerwionka-Le szczyny, o treSti okre6lonej w zatqczniku do niniejszego

Zarzqdzenia.

s2

wykonanie zazqdzeniapowieza siq Naczelnikowi wydzialu Gospodarowania odpadami'

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania'

Zarzqdzenie Nr 89/21
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka'Leszczyny

zdnia2 marca 2021 roku.
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OBWESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY ! MIASTA CZERWONKA-LESZCryNY

w sprawie ptizeprowadzenia obowiqzkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy
i Miasta Gzerwionka-Leszcryny.

Na podstawie $ 15 ust.2 Regulaminu utzymania czystosci i porzqdk_u w gminie,

stanowiqcego zalqcznik do uchwaly Nt XXlN324l21 Rady Miejskiej w Czerwionce-

Leszczynac-h z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu .YtzYTa.nlg. 
czysto6ci

i pozqdku na terenie Gmini i Miasta Czerwionka-Leszczyny (.j. Dz. Uz. Wo1 Sl.22021 r.

p'or. dfZ), w zvvi4zku z-at1. 22 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 pa2dziemika 2008 r.

o zapobieganiu oriz *talczaniu zaka1eh i chor6b zaka2nych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r.

po2.1845 ze zm.)

obwieszcza sie, co nastQpuie:

sl
W okresie od 1.04.2021 r. do 30.04.2021 r. przeprowadza siq obowiqzkow4 akcjq

odszczwzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny'

s2

Obowi4zkowej deratyzacji nale2y podda6 .. obszary zabudowane. budynkami

;;i;i"Eb*il"i, bud6ka;i produkiyjnymi, handlowymi i usluso-wymi, a takze budynki

pdcOwef o6wiatowycir, uzgd6w administracji zqdowej i samoz4dowej'

s3

Obowi4zek przeprowadzenia akcji deratyzacji spoczywa na wla6cicielach

i- *ifiOf*"Sdicielach nieruchomoSti, u2ytkownikach wieczystych, jednostkach

org"nii""yjn,"h, osobach posiadaj4cych nieruchomo5ci w zao.4dzie lub u2ytkowaniu,

orii i*Vit'' podmiotach ,faOrjai,tn nieruchomoSciami na terenie Gminy i Miasta

Cze rwio n ka-Le szczy nY.

s4

Zobowiazuje siq podmioty wymienione w $ 3 pzed rozpoczqciem d?ratyzlcii.do podjQcia

ffit'i'sanitamo-pozqdfowycn, mal4cyih na celu oczyszczenie podw6rzy, piwnic,

strycfr6w poddaszy, m-agazyn6w I iinych pomieszczeri gospodarczych w. obiektach'

o fto.vct mowa w $ 2, * d"l.rpo=bawienia gryzoni mo2liwoSci zdobycia po2ywienia.

ss

Podmioty, o kt6rych mowa w $ 3 przeprowadzajq akcjQ odszczurzania. pop.Fe1 zlecenie

iv"r, 
"iviin"s"i 

specjalistyczny"m nimom oeratyziivinim, ponoszec calkowity koszt akcji

deratyzacji.

BURMISTR.Z
GMIN} I MIASTA

Czcrwronka-LetaYnY
Zalqcznik do Zaeqdzenia Nr 89 /2'l
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 2 marca 2021 t.



s6

Z uwagi na niebezpieczehstwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyir2enia trucizny

eodmi6ty wskazane w $ 3 zobowi4zane sq do wywieszenia w miejscach wylo2enia trutki

ostze2enia:

,,UWAGATRUCIZNA !"

s7

Gryzonie padle w czasie akcji musza by6 usuniqte przez ekipy dokonuj4ce deratrzacji.

s8

Nadz6rnadakcj4jejprzygotowaniemikontrolqwykonaniasprawowa6bgdzie
Stra2 Miejska orai pzeitstiiiciele ,po*a2nieni przez Paistwowego Powiatowego

lnspektora Sanitamego w RYbniku.

se

Niewykonanie powy2szych obowi4zk6w podlega odpowiedzialnosci zgodnie z przepisami

o wykroczeniach.
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