
OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Opalenicy

z dnia 2 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Opalenica.

Na podstawie § 16 uchwały Nr XXVIII/247/2013 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 27 marca

2013  r.  w  sprawie  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Opalenica

(Dz. Urz. Woj. Wielk. 2013 r., poz. 3182)

Burmistrz Opalenicy informuje, co następuje:

§ 1

Podaje  się  do  wiadomości,  że  obowiązkową  deratyzację  nieruchomości  na  terenie  Gminy

Opalenica,  polegającą  na  wyłożeniu  preparatów  do  zwalczania  gryzoni  w  miejscu  ich

występowania  i  gromadzenia  się,  należy  przeprowadzić  w  okresie  między

15 kwietnia a 15 maja 2019 r. 

§ 2

1. Zobowiązuje się właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości,

jednostki  organizacyjne  i  osoby posiadające  nieruchomości  w  zarządzie,  użytkowników

oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie Gminy Opalenica do:

1) dokonania w budynkach i pomieszczeniach  naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą

służyć gryzoniom jako drogi dostępu, np. otwory w drzwiach, podłogach;

2)  usunięcia  z  terenu  i  pomieszczeń  wszelkich  odpadów  żywnościowych,  mogących

stanowić pożywienie dla zwalczanych gryzoni;

3) wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni i stałego ich uzupełniania do dnia 15 maja

2019 r.,  w szczególności w narożnikach pomieszczeń i  wzdłuż ścian  oraz na ścieżkach

przemieszczania  się  gryzoni  i  miejscach  ich  żerowania,  oraz  umieszczenia  napisów

ostrzegawczych o treści: „UWAGA! Wyłożono trutkę o nazwie.............. przeciw gryzoniom!

Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”.

2. Po upływie terminu obowiązkowej deratyzacji, określonego w §1, wyłożone preparaty do

zwalczania gryzoni i ich pozostałości podlegają usunięciu.

§ 3

Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na własny koszt i we własnym zakresie. 

§ 4

Nadzór  i  kontrolę  nad  przeprowadzeniem  obowiązkowej  deratyzacji  sprawować  będzie  Straż

Miejska w Opalenicy, na której żądanie jako dowód realizacji obowiązku deratyzacji należy okazać

dowód  zakupu  trutek  lub  zlecenia  zakładowi  deratyzacji  przeprowadzenia  deratyzacji  wraz

z wykazem obiektów i urządzeń objętych deratyzacją.



§ 5

Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.  - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618

ze  zm.)  informuje  się,  że  kto,  mając  obowiązek  utrzymania  czystości  i  porządku  w  obrębie

nieruchomości,  nie  wykonuje  swoich  obowiązków  lub  nie  stosuje  się  do  wskazań  i  nakazów

wydanych przez właściwe organy, w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania

chorób zakaźnych, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 6

Obwieszczenie  podlega  ogłoszeniu  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  w  Urzędzie  Miejskim

w Opalenicy oraz przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Burmistrz Opalenicy

/- / Tomasz Szulc


