OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 3 października 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Radzionków
Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art.7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn.zm.) w związku z § 14 uchwały Nr XXII/173/2016 Rady Miasta Radzionków
z dnia 25 maja 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków ze
zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXVIII/307/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 3 sierpnia 2017r. (Dz. Urz.
Woj. Śl. z dnia 10 sierpnia 2017r., poz. 4503) oraz Zarządzenia Nr 154/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia
15 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Radzionków,
Burmistrz Miasta Radzionków obwieszcza,
co następuje:
W dniach od 15 października do 30 października 2019 roku na terenie Gminy Radzionków zostanie
przeprowadzona obowiązkowa deratyzacja
1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi, gospodarstw rolnych oraz
obiektów infrastruktury technicznej, którzy zobowiązani są do:
1) zamknięcia gryzoniom dróg dostępu do budynków i pomieszczeń;
2) usunięcia z terenu wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla zwalczanych
gryzoni;
3) wyłożenia na terenie nieruchomości w ww. terminie trutek do zwalczania gryzoni, szczególnie w miejscach
pojawiania się i żerowania szczurów (przy śmietnikach, pomieszczeniach gospodarczych, kanałach itp.).
Wyłożoną truciznę należy uzupełniać w miarę zjadania jej przez gryzonie;
4) umieszczenia w miejscach wyłożenia trutki ostrzeżenia o treści: „Uwaga trucizna przeciw szczurom”.
2. Właściciele nieruchomości i zarządcy obiektów handlowych i usługowych mają obowiązek umożliwić
właściwym służbom przeprowadzenie kontroli dotyczącej:
1) potwierdzenia faktu przeprowadzenia deratyzacji poprzez okazanie rachunków za zakup preparatów do
zwalczania szczurów, bądź umowy z firmą specjalistyczną świadczącą usługi w zakresie deratyzacji;
2) sposobu przeprowadzenia i skuteczności działań w zakresie deratyzacji.
3. Po dniu 30 października 2019 roku wyłożone trutki i ich pozostałości powinny być usunięte.

Burmistrz Miasta
dr Gabriel Tobor
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