
ZARZĄDZENIE 

Nr OR-I.0050.00272.2013

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

 
 w  sprawie:  powszechnej  deratyzacji  na  terenie  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego 

w 2013 r.

     
      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 4  ust. 2 pkt 8 ustawy 
z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości  i porządku  w  gminach (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 391 z późn. zm. t.uj.), w wykonaniu § 28 uchwały Nr XXV/248/2012 Rady 
Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 października 2012 r. z późn. zm. w sprawie 
“Ustalenia  zasad  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Miasta  Wodzisławia 
Śląskiego”

zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeprowadzić powszechną, przymusową akcję deratyzacji na terenie Miasta Wodzisławia 
Śląskiego  przez  jednostki  organizacyjne  i  osoby  fizyczne,  będące  właścicielami 
lub  zarządcami  nieruchomości,  w  okresie  od  dnia  23  września  2013  r.  do  dnia 
31 października 2013 r. 

§ 2
1.  Akcja  deratyzacji  polega  na  wyłożeniu  trutek  we  wszystkich  nieruchomościach 

mieszkalnych,  użytkowych,  zakładach  handlowych,  usługowych,  sklepach, 
magazynach,  obiektach  spożywczych  i  przetwórniach  stanowiących  własność 
państwową, spółdzielczą lub prywatną.

2. Osoby  zobowiązane  do  przeprowadzenia  akcji  deratyzacji  mają  obowiązek zakupić
i wyłożyć,  zgodnie z instrukcją na opakowaniu,  w dniu  23 września 2013 r. trutkę
na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i w miejscach ich żerowania, odpowiednio 
oznaczając  miejsca  wyłożenia  napisem „UWAGA TRUCIZNA” i  zabezpieczając  je 
przed dostępem zwierząt domowych. W dniu  31 października 2013 r. trutkę należy 
usunąć.

3. Umożliwia  się  zakup  trutki  w  placówce  handlowej  Spółdzielni  „Samopomoc” 
w Wodzisławiu Śląskim: 
- sklep Nr 20 przy ul. ks. płk. W. Kubsza 8.   

4. Placówka handlowa, o której mowa w pkt 3, zobowiązana jest do zabezpieczenia w/w 
środków chemicznych.

                                                                       § 3
Nadzór  nad  przygotowaniem i  przebiegiem akcji  oraz  kontrolę  wykonania  niniejszego 
zarządzenia  prowadzić  będą  pracownicy  Urzędu  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego, 
Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej.



                                                                       § 4
Zobowiązuje się jednostki organizacyjne i osoby określone w § 1 niniejszego zarządzenia 
do  niezwłocznego  oczyszczenia  podwórzy,  piwnic,  strychów  itp.,  celem  pozbawienia 
gryzoni ewentualnego pożywienia.

 § 5
Podmioty bedące osobami prawnymi, w terminie do dwóch tygodni od zakończenia akcji 
deratyzacyjnej,  są  zobowiązane  złożyć  na  piśmie  sprawozdanie  Prezydentowi  Miasta 
Wodzisławia Śląskiego z jej realizacji.

§ 6

Zarządzenie  podlega  ogłoszeniu  w  prasie  lokalnej  i  wywieszeniu  na  tablicy  ogłoszeń 

Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                   
                                                                                     


