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ZARZADZENIE NR 0 5 /

Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia 9 ~ n e i p ' a2 0 ~ ~ ~ .

.............. ..............

w sprawie pneprowadzenia obowiqzkowej deratyzacji na terenie Miasta Sanoka
Dzialajqc na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorqdzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. z 2013r. poz. 594 z p6in. zm. ) oraz 5 9 Uchwaly Nr
XXXVI/307/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystoici i porzqdku na terenie Gminy Miasta Sanoka zarzqdza siq, co nastqpuje:

Wprowadza siq w dniach 16 wrzeinia 2013r. - 14 paidziernika 201 3 r. przeprowadzenie
obowiqzkowej deratyzacji na terenie miasta Sanoka, polegajqcej na wylokeniu preparat6w do
zwalczania szczur6w w miejscach wystqpowania i gromadzenia siq gryzoni.

1. Zobowiquje siq wiaicicieli nieruchomoici, wsp6lwlaicicieli, uiytkownikow wieczystych
jednostki organizacyjne i osoby posiadajqce nieruchomoSci w zarqdzie lub uiytkowaniu oraz inne
podmioty wladajqce nieruchomoiciami na terenie Miasta Sanoka do:
1) dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeli, kt6re mogq sluzyC
gryzoniom jako drogi dostqpu np. otwory w drzwiach, podlogach;
2) calkowitego oczyszczenia przed wylokeniem trutki z odpad6w iywnoiciowych mogqcych
stanowid z pokywienie dla zwalczanych gryzoni z miejsc, gdzie pojawiajq siq gryzonie,
a w szczeg6lnoici podworzy, strychow, piwnic, szop, zabudowali gospodarczych, Smietnikow,
itp. - celem pozbawienia gryzoni poiywienia;
3) wylozenia preparatow do zwalczania szczur6w nie p6iniej niz 16 wrzeinia 20 13 r. i stalego
uzupelniania do dnia 14 paidziernika 2013 r., w szczeg6lnoSci w naromikach pomieszczen
i wzdluk Scian oraz na Scieikach przemieszczania siq gryzoni i miejscach ich kerowania oraz
umieszczenie napis6w ostrzegawczych o treici: ,,UWAGA! Wylozono trutkq o nazwie
......................................... przeciw gryzoniom! Niebezpieczelistwo zatrucia ludzi i zwierzqt!".
2. Zobowiquje siq podmioty wymienione w ust. 1 do umozliwienia przeprowadzenia wlaiciwym
slukbom kontroli dotyczqcej :
1) potwierdzenia faktu przeprowadzenia deratyzacji poprzez okazanie rachunk6w za zakup
preparat6w do zwalczania gryzoni, bqdi umowy z firmq specjalistycznq Swiadczqcq uslugi
w zakresie deratyzacji;
2) sposobu przeprowadzenia i skutecznoSci dzialsui w zakresie deratyzacji.
3. Zobowiqmje sic do usuni~ciawyloionych preparatbw do zwalczania szczur6w i ich
pozosta1oSci po uplywie terminu okreSlonego w 5 1.
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dniem podpisania podlega ogloszeniu w spos6b

