OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019r. poz. 59) art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r.
o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.
z 2018r. poz. 151 ze zm.), art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Rozdrażew
nr XXXIII/191/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu czystości
i porządku na terenie Gminy Rozdrażew, Wójt Gminy Rozdrażew
zarządza
przeprowadzenie akcji deratyzacji wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Rozdrażew
w dniach od 02.05.2019r. do dnia 31.05.2019r.
Ustala się następujący harmonogram deratyzacji:
•
zakup trutki do 10.05.2019r.
•
wyłożenie trutki w dniach 11.05.2019r. -31.05.2019r.
Do akcji należy używać trutek
znajdujących się
w handlu, przygotowanych
do akcji odszczurzania, wykładać ściśle wg pouczenia na opakowaniu. Trutkę należy wykładać w
śmietnikach, budynkach gospodarczych, piwnicach, ubikacjach itp., uzupełniać w miarę spożycia
przez gryzonie w czasie trwania akcji. Właścicielom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek
preparatów po dniu 31.05.2019 r. z jednoczesnym uprzątnięciem padłych gryzoni z terenu objętego
deratyzacją.
W czasie wyłożenia trutek muszą być zachowane wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć
zatrucia
zwierząt
domowych.
Należy
również
pouczyć
dzieci
o niebezpieczeństwie zatrucia, nie pozostawiać ich bez opieki. W miejscu wyłożenia trucizny
wywiesić ostrzeżenie „UWAGA TRUCIZNA”. W przypadku zatruć kierować osoby do
najbliższego punktu pomocy lekarskiej.
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
W celu należytego wykonania niniejszego zarządzenia, zapobiegania chorobom zakaźnym
przenoszonym na ludzi przez szczury i myszy oraz zapobiegania stratom gospodarczym
wyrządzonym przez te gryzonie konieczne jest włączenie się do tej akcji wszystkich
mieszkańców.
Kontrolę i nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się osobom upoważnionym
przez Wójta Gminy Rozdrażew: Policji, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
i Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.
Za naruszenie
powyższych
postanowień przewiduje się karę
grzywny wymierzoną
w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń.
Punkty sprzedaży trutki w Rozdrażewie:
•
PW „AGROUNIMA – AGROSKŁAD”, ul. Koźmińska 15A,
•
Przedsiębiorstwo Handlowe Produkcyjno-Usługowe „ROLBUD”, ul. Koźmińska 13,
•
Firma Handlowo- Usługowa STEGA Maciej Stegienta, ul. Gen. Sikorskiego 28.
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