
 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BIAŁOGARDU 

z dnia 11 września 2017 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania) na obszarze miasta Białogard 

 
 Na podstawie art. 11a ust. 3 i art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz.730 i 935) w związku z § 16 i 17 uchwały Nr X/82/2015 

Rady Miejskiej Białogardu z dnia 26 sierpnia 2015 r.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta Białogard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 3642 oraz z 2016 r. poz. 1137), Burmistrz 

Białogardu informuje, co następuje: 

 

1. W dniach od 1 października do 31 października 2017 r. zostanie przeprowadzona na obszarze miasta 

Białogard obowiązkowa deratyzacja (odszczurzanie). 

 

      2. Deratyzacji podlegają: 

1) budynki użyteczności publicznej, budynki zamieszkania zbiorowego, budynki wielolokalowe i budynki gospodarcze;  

2)  budynki mieszkalne oraz budynki  gospodarcze  i inwentarskie nieprzyłączone do sieci  kanalizacyjnej;  

3) miejsca służące do zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych; 

4)  budynki gospodarcze i inwentarskie przeznaczone do utrzymywania zwierząt gospodarskich i przechowywania 

płodów rolnych; 

 

      3. Właściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 

lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami wymienionymi w ust. 2, a w budynkach 

wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali – wspólnoty mieszkaniowe albo spółdzielnie 

mieszkaniowe, zobowiązani są do przeprowadzenia w terminie określonym w ust. 1 deratyzacji na własny koszt (lub      

– stosownie do ustaleń – na koszt właściciela), we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jej uprawnionemu 

podmiotowi, który dokona wyłożenia i zebrania trutek w obiektach wymienionych w ust. 2 

 

       4. Osoby i jednostki wymienione w ust. 3 obowiązane są do usunięcia przed rozpoczęciem deratyzacji odpadów 

powstałych w gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także innych 

zanieczyszczeń, w szczególności mogących stanowić pożywienie gryzoni, z obiektów i urządzeń objętych deratyzacją. 

 

       5. Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi oraz zwierząt domowych i gospodarskich w 

okresie wyłożenia trucizny rodzice i opiekunowie mają obowiązek pouczenia dzieci i innych osób, nad którymi 

sprawują opiekę, o zagrożeniu i skutkach zatrucia; z tego samego powodu szczególnym nadzorem powinny być objęte 

w tym czasie zwierzęta domowe i gospodarskie. 

 

       6. Czynności deratyzacyjne należy przeprowadzić w następujący sposób: 

1)  w miejscach zagrożonych obecnością gryzoni, z zachowaniem należytej ostrożności, należy wyłożyć możliwie duże 

ilości niewielkich porcji trutek na podstawkach wodoodpornych zapobiegających ich rozsypywaniu;   

2) miejsca wyłożenia trutek należy oznakować informacją o truciźnie i dacie jej wyłożenia; 

3) miejsca wyłożenia trutek powinny być stale nadzorowane; 

4) po zakończeniu okresu wyłożenia, trutkę należy usunąć. 

 

       7. W przypadku stwierdzenia obecności gryzoni, należy przeprowadzić zabieg deratyzacyjny polegający na: 

1) dalszym systematycznym wykładaniu niewielkich porcji trutki, aż do momentu kiedy przestanie być zjadana; 

2) usunięciu padłych gryzoni i resztek niezjedzonej trutki.  

 

       8.  Gryzonie i inne zwierzęta padłe w czasie deratyzacji oraz znalezione po jej zakończeniu powinny zostać w ciągu 

12 godzin usunięte przez osoby przeprowadzające deratyzację. 

 

       9. Nadzór i kontrolę nad przeprowadzeniem deratyzacji sprawuje Burmistrz Białogardu.   

 

      10. Zgodnie z art. 117 § 1 Kodeksu wykroczeń kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku 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 do 

1.500 zł albo karze nagany. 

 

11.  Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Białogard, w siedzibie 

Urzędu Miasta Białogard, w prasie lokalnej oraz przez rozplakatowanie w miejscach publicznych. 

                                                                                        Burmistrz Białogardu 

                                                                                        Krzysztof  Bagiński 


