OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN
W SPRAWIE DERATYZACJI
Podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców miasta Pelplin, treść zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin w sprawie powszechnej deratyzacji.
ZARZĄDZENIE NR 226/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN
z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie powszechnej deratyzacji.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z §1 pkt 7
i §37 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Pelplin, stanowiącego załącznik do uchwały nr XIV/107/15 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia
23 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pelplin (Dz. Urz. Woj. Pomor. z 2015 r. poz. 4416.),
art.22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 z późn. zm.),
zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Z uwagi na widoczne zwiększenie się populacji szczurów, zarządza się deratyzację w granicach administracyjnych miasta Pelplin.
2. Wyznacza się obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji, obejmujący:
1) budynki wielolokalowe podpiwniczone;
2) lokale gastronomiczne;
3) obiekty handlowe branży spożywczej;
4) magazyny żywności i płodów rolnych;
5) gospodarstwa rolne i hodowlane;
6) zakłady przetwórstwa żywności;
7) domy pomocy społecznej;
8) hotele, internaty;
9) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
10) wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;
11) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.
3. Obowiązkowi deratyzacji podlegają również:
1) sieć kanalizacji sanitarnej;
2) studnie telekomunikacyjne;
3) sieć ciepłownicza .
4. Deratyzację należy przeprowadzić w okresie od dnia 15 listopada 2018 r. do dnia 15 grudnia 2018r.
§ 2. 1. Przeprowadzenie deratyzacji polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki.
2. Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
oraz inne podmioty władające nieruchomością na terenie Gminy Pelplin zwani dalej właścicielami nieruchomości, zobowiązani są do przystąpienia na swoim terenie
do tępienia szczurów poprzez zakupienie i wyłożenie trutek.
§ 3. 1. Zaleca się, aby w miarę możliwości deratyzację przeprowadziły firmy posiadające wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.
2. Koszt deratyzacji bądź zakupu trucizny należy odpowiednio do podmiotów wymienionych w §2.2.
3. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać środków (preparatów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki społecznej lub
posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
4. Stosowanie środków trujących przeciwko szczurom powinno być zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.
§ 4. 1. Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach, w punktach składowania odpadów komunalnych oraz innych miejscach występowania i gromadzenia się
gryzoni.
2. Truciznę należy uzupełniać w miarę spożywania przez gryzonie oraz uniemożliwić gryzoniom dostęp do wody.
3. Miejsce wyłożenia trutki winno być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”.
4. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.
5. Preparaty do zwalczania gryzoni należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz należy zadbać o to, aby miejsca wyłożenia preparatów były
niedostępne dla kotów wolno żyjących oraz ptaków. W trakcie wyłożenia preparatów należy zwiększyć nadzór nad dziećmi, aby nie przebywały same w miejscach
wyłożenia preparatów.
6. Padłe gryzonie należy usuwać na bieżąco.
7. Po zakończeniu akcji należy bezwzględnie usunąć resztki wyłożonej trutki, a w przypadku stwierdzenie dalszej obecności gryzoni wykładać, aż do momentu
kiedy przestanie być przez nie zjadana.
§ 5. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych.
§ 6. Właściciele nieruchomości, którzy nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów, podlegają karze grzywny określonej w art. 117 Kodeksu Wykroczeń.
§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Straży Miejskiej, na której żądanie, jako potwierdzenie realizacji obowiązku deratyzacji, należy okazać
dowód zakupu trutek lub dokument potwierdzający zlecenie deratyzacji podmiotowi wykonującemu tego rodzaju usługi.
§ 8. Wykonanie niniejszego zarządzenia w zakresie poinformowania o obowiązku i terminach przeprowadzenia deratyzacji powierza się Kierownikowi Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej
§ 9. Zarządzenie ogłasza się w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin www.pelplin.pl oraz poprzez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń na
terenie miasta oraz w mediach lokalnych.
§ 10. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pełniący Funkcję Burmistrza
Tomasz Czerwiński

