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WÓJTA GMINY W CHARSZNICY

z dnia 8 marca 2011 roku,
w sprawie: powszechnej obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie Gminy Charsznica.

Na podstawie art. 39, ust. 1 oraz art. 40, ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Ijedn. tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku! oraz art. 4, ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Iti. z 2005 r Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z póz. zm./ i uchwały Rady
Gminy w Charsznicy z dnia 22 lutego 2007 r Nr V/2812007 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Charsznica zarządza się co następuje:

§ 1.

Wprowadza się na terenie Gminy Charsznica obowiązek przeprowadzenia akcji deratyzacji /odszcznrzania/
pomieszczeń.

§ 2.

Obowiązek o którym mowa w § 1. dotyczy podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą
na terenie tut. gminy oraz osób fizycznych i prawnych będących właścicielami lub zarządcami nieruchomości
położonych w granicach administracyjnych gminy.

§ 3.

Deratyzacja będzie przeprowadzona dwa razy w roku w następujących terminach:
wiosennym od dnia 21 marca 2011 r do 25 kwietnia 2011 r

§ 4.

Odszczurzanie winno być przeprmvadzone w następujący sposób:
do odszczurzania należy użyć trutkę gryzoniobójczą dostępną w handlu wg następujących norm:

1.1Na każde 100 m? powierzchni użytkowej lokalu - 250 g
2J W gospodarstwach rolnych do l ha - 250 g
3.1W gospodarstwach rolnych powyżej l ha - 500 g
do dnia rozpoczęcia odszczurzania należy zaopatrzyć się w trutkę i do czasu wyłożenia, przechowywać ją
w chłodnym miejscu.
oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, magazyny itp., zabezpieczyć artykuły
spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemożliwić im dostęp do wody.
w dniu 21 marca 2011 r wyłożyć trutkę według pouczenia dołączonego do każdego opakowania
w miejscach, gdzie szczury pojawiają się, a w szczególności na podwórzach, śmietniskach, piwnicach,
ustępach, budynkach gospodarskich itp. umieszczając równocześnie w tych miejscach ostrzeżenie
" UWAGA TRUCIZNA" i pozostawić wyłożone trutki do dnia 25 kwietnia 2011 r, uzupełniając je
w miarę spożywania przez szczury.
w czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp postronnym osobom, zwłaszcza dzieciom, do miejsc,

~ w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu, oraz zabezpieczyć
trutkę przed dostępem ptactwa.
w czasie wyłożenia trutki zbierać codziennie padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta domowe
i spalić je lub zakopać na głębokość lm w odległości co najmniej 20 m od źródeł wody do picia, przy czym
nie wolno posługiwać się gołymi rękami, jak i nie wolno spożywać mięsa zatrutych zwierząt.
w dniu 25 kwietnia 2011 r zebrać wszystkie padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta domowe oraz
trutki i następnie spalić je lub zakopać w sposób określony powyżej.

§5.

Wykonanie obowiązku prowadzenia deratyzacji pomieszczeń kontrolować będą przedstawiciele Urzędu Gminy
w Charsznicy.

§6.

Za niewykonanie obowiązku o którym mowa § 1. grozi kara grzywny wymierzona w trybie i na zasadach
określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 7.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie Gminy Charsznica.
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