
ZARZĄDZENIE Nr 66/2004 

Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 września 2004 r. 

  
Na podstawie Uchwały r XV/89/04 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 26 kwietnia 

2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie oraz 

Uchwały Nr IX/76/99 Rady Gminy z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie ustalania zasad 

przeprowadzania deratyzacji na terenie Gminy Zębowice 

  

Zarządzam 
przeprowadzenie powszechnej, obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie Gminy Zębowice w 

dniach 20 września do 04 października 2004 r. 

  

§ 1 
Akcja powszechnej deratyzacji polega na jednorazowym wyłożeniu trutki we wszystkich 

nieruchomościach i obiektach na nich zlokalizowanych, które należą do osób prawnych, osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów jednorodzinnych, 

urzędów, organów administracji, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i 

placówki w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe w 

obiektach kolejowych oraz na terenie gospodarstw rolnych itp. 

  

§ 2 
W dniach 20 września do 04 października 2004 r. należy: 

-         oczyścić podwórza, piwnice, poddasza i strychy celem pozbawienia gryzoni ich 

ewentualnego pożywienia. 

  

§ 3 
Do akcji powszechnej deratyzacji należy używać trutek dostępnych w placówkach 

handlowych, stosując je ściśle wg wskazań na poszczególnych preparatach 

  

§ 4 
W dniu 20 września 2004 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach pojawienia się gryzoni, a w 

szczególności na śmietnikach w piwnicach, budynkach gospodarczych itp. – zgodnie z 

podaną instrukcją na opakowaniu / - uzupełniając ją w miarę spożycia przez gryzonie w 

czasie trwania akcji. 

W dniu 04 października 2004 r. należy zebrać padłe gryzonie oraz resztki trutki i spalić je. 

DZIECI NALEŻY POUCZYĆ O NIEBEZPIECZEŃSTWIE ZATRUCIA I NIE 

POZOSTAWIAĆ ICH BEZ OPIEKI. 
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu na czas trwania akcji.  

W miejscach gdzie wyłożono trutki umieścić należy ostrzeżenie: UWAGA TRUCIZNA 

  

§ 5 
Nadzór nad akcją jej przygotowaniem i kontrolą wykonania przeprowadzać będą obok 

przedstawicieli Urzędu Gminy – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Policja. 

  

ZARZĄDZENIE WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 15 WRZEŚNIA 2004 ROK 

 


