
BUR rc tSTR.Z
CMi,., , vitASTA

czerw r, rnE,r- [,eszczyltr,

ZarzqdzenieNr 467122
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 01 wrze6nia 2022 roku.

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

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

o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w zwiqzku z $ 15
Regulaminu utrzymania czysto6ci i pozqdku w gminie, stanowiecego zalacznik
do uchwaly Nr XXI)U324I21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia
2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i pozqdku na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj St. 22021 r. poz. 917),

zafzildzam co nastepuje :

s1

Podac do publicznej wiadomo6ci 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 ,,Kurier",

obwieszczenia o przeprowadzeniu obowiEzkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, o tre6ci okre5lonej w zalqczniku do niniejszego
Zarzqdzenia.

s2

\A/ykonanie Zarzqdzenia powierza siq Naczelnikowi \Arldzialu Gospodarowania Odpadami.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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BURMISTR,Z
GMINY I MIASTA

Czerwronka-bszczyny ZalEa.nik do Zatzqdzenia V 467122
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 01 wzeinia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY ! MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

w sprawie przeprowadzenia obowiqzkowei akcji odszczurzania na terenie Gminy
i Miasta Czeruvionka-Leszczyny.

Na podstawie g 15 ust.2 Regulaminu utrzymania czystosci iporzqdku w gminie,
stanowiqcego zalqcznik do uchwaly Nr )lXlxt324t21 Rady Miejskiej w czeruionce-
Leszczynach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci
i porzqdku na terenie Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny (t.j.Dz. lJrz. woj Sl. 22021 r.
poz. 917), w zwiqzku z art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 pa2dziernika 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka2eh i chor6b zaka2nych u ludzi (t.j. Dz. lJ. z 2022 r.
poz.'1657)

obwieszcza siq, co nastqpuje:

sl
W okresie od '1.10.2022 r. do 31.10.2022 r. przeprowadza siq obowiqzkowq akcjg
odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2

Obowiqzkowej deratyzacji nale2y poddac obszary zabudowane budynkami
wielolokalowymi, budynkami produkcyjnymi, handlowymi i uslugowymi, a lakhe budynki
plac6wek o6wiatowych, urzgd6w administracji rzqdowej i samorzqdowej.

s3

Obowiqzek przeprowadzenia akcji deralyzacji spoczywa na wlaScicielachi wspolwla6cicielach nieruchomoSci, u2ytkownikach wieczystych, jednostkach
organizacyjnych, osobach posiadajqcych nieruchomosci w zarzqdzie lub uZytkowaniu,
oraz innych podmiotach wladajqcych nieruchomosciami na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zobowiqzuje sig podmioty wymienione w $ 3 przed rozpoczqciem deratyzacji do podjqcia
dztatan sanitarno-porzqdkowych, majqcych na celu oczyszczenie podw6rzy, piwnic,
strych6w, poddaszy, magazyn6w i innych pomieszczen gospodarczych w obiektach,
o ktorych mowa w g 2, w celu pozbawienia gryzoni mo2liwoSci zdobycia po2ywienia.

ss
Podmioty, o kt6rych mowa w g 3 przeprowadzajq akcjq odszczurzania poptzez zlecenie
tych czynnoSci specjalistycznym firmom deratyzacyjnym, ponoszec calkowity koszt akcji
deratyzacji.



s6

Z uwagi na niebezpieczeristwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wylozenia trucizny
Podmioty wskazane w $ 3 zobowiqzane sq do wywieszenia w miejscach wylo2enia trutki
ostrzezenia:

,,UWAGATRUCIZNA !"

s7

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

s8

Nadz6r nad akcjq, jej przygotowaniem i kontrolq wykonania sprawowad bedzie
Stra2 Miejska oraz przedstawiciele upowa 2nieni przez Paistwowego Powiatowego
lnspektora Sanitarnego w Rybniku.

ss

Niewykonanie powy2szych obowiqzk6w podlega odpowiedzialno6ci zgodnie z przepisami
o wykroczeniach.
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