
ZARZĄDZENIE NR 414/2017
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania
w nieruchomościach na terenie gminy Wołczyn

Na podstawie art. 30 ust. 1 o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku ( j.t. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446) oraz § 25 pkt.  1 i 2 Uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28.11.2012r. Nr XXVI/185/2012 
z późn. zm. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn, 
zarządzam co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 1 maja do 31 maja 2017 roku na terenie miasta i gminy Wołczyn we wszystkich 
nieruchomościach państwowych, spółdzielczych i prywatnych, przeprowadzona zostanie akcja odszczurzania.

§ 2. Właściciele lub zarządcy nieruchomości winni dokonać odszczurzania we własnym zakresie zakupując 
trutkę w sklepach branżowych na własny koszt. Stosowanie środków trujących przeciwko szczurom powinno być 
zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniach. Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz 
w miejscach składowania odpadów komunalnych Miejsca wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem 
"Uwaga trucizna". Przez cały okres deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie 
wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Po przeprowadzonej akcji deratyzacji właściciele nieruchomości oraz 
zarządcy nieruchomości zobowiązani są do usunięcia materiałów użytych podczas akcji.

§ 3. Jednostki gospodarki uspołecznionej i instytucje państwowe złożą pisemne zlecenia do firmy zajmującej 
się deratyzacją na przeprowadzenie odszczurzania.

§ 4. Trutkę należy wyłożyć w nieruchomościach prywatnych w dniach od 1 maja do 31 maja 2017           roku.

§ 5. Zabowowiązuje się mieszkańców do :

1. Przestrzegania czystości w nieruchomościach.

2. Nie wyrzucania resztek pokarmowych

3. Zabezpieczenie artykułów przed dostępem gryzoni.

§ 6. Zobowiązuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Wołczynie do 
gruntownego oczyszczenia terenu poszczególnych nieruchomości oraz zabezpieczenia obiektów przed dostępem 
gryzoni.

§ 7. Winni nieprzestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia podlegają odpowiedzialności karnej zgodnie 
z powszechnie obowiązujacymi przepisami prawa.

§ 8. Zarządzenie podaje sie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie miasta i gminy Wołczyn.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek
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