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2) zabezpieczenia miejsc wylo2enia trucizny przed dostgpem dzieci. a takze zwierz4t, ptactwa

domowego oraz umieszczenie wyraznego ostrze2enia - ..UWAGA TRUCIZNA''

3) do dnia 2 listopada 2018 roku nale2y usun46 pozostalosci trutki i oczyscid administrowane

nieruchomo3ci z padlych gryzoni i przypadkowo zatrutych zwierz4t.

$ 3. Nie przestrzeganie obowi4zku utrzymania czystoSci iporz4dku w obrgbie nieruchomoici lub nle

zastosowanie sig do wskazafi i nakaz6w przez organy wlaSciwe w celu zabezpieczenia nalez)'tego

stanu sanitamego i zwalczania chor6b zaka2nych podlega karze grzywny albo karze nagany zgodnie

z art. 117 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeri (tj. Dz. U. z 2Ol8 r. poz. 618 z p6Ln.

zm.).

ZARZ{DZENIE nr 1GR.0050.3 l'2018
W6JTA GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 16 paidziernika 2018 roku

w sprawie przeprowadzenio obowiqzkowei derutyzacii (odszczurzania)

na terenie gmin! PIETROWICE WIELKIE

Na podstawie $20 uchwaly XXXVV359/2018 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2l
czerwca 2018 r. roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz4dku na terenie

Gminy Pietrowice Wielkie
z,atzqdzam

co nastQpuje:

$ L W celu zapobiegania powstaniu chor6b zaka2nych przenoszonych na lludzi i zwierzqta przez

szczury i myszy, jesienna akcja deratyzacji (odszczurzania) na terenie Gminy Pietrowice wielkie
przeprowadzona zostanie w dniach od 22 paLdziemika 2018 roku do 29 pazdziemika 2018 roku.

Powizechna akcia deratyzacji polega na jednoczesnym i jednolitym wylo2eniu trulki we wszystkich

budynkach mieszkalnych, u2ykowych, produkcyjnych, magazynowych oraz w szkolach,

przedszkolach, zakladach opieki zdrowotnej, sklepach. restauracjach bez wzglgdu na to czy s4 tam

gryzonie czy nie.
Obowiqzek przeprowadzenia deratyzacj i spocz),wa na wlaScicielach, administratorach,

uZytkownikach, zarz4dcach nieruchomoSci i obiekt6w.

$ 2. Wszyscy wlaSciciele, u2ltkownicy, zarzqdcy wieczysci. osoby prawne i jednostki organizacyjne

dzialajqce na terenie gminy Pietrowice Wielkie maj4 obowiqzek:

l) wylozy6 trutkg w miejscach (niedostqpnych dla innych zwierzqt). w kt6rych istnieje

prawdopodobieristwo pojawienia sig gryzoni, a w szczeg6lnosci na Smietnikach, w piwnicach-

magazynach, pomieszczeniach strychowych i gospodarczych, a takze na zapleczach sklep6w,

restauracji itp., zgodnie z pouczeniem znajduj4cym sig etykiecie Srodka u44ego do deraryzacj i,

$ 4. Niniejsze Zarz4dzenie zostaje podane do publicmej wiadomo6ci przez: zamieszczenie na stronle

intemetowe.l Gminy Pietrowice Wielkie www.pietrowicewielkie.pl, wyvieszenie na tablicach
icach Wielkich

I W6jt Gminy Pi ice Wiclkie
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