ZARZĄDZENIE NR 050.25.2013
WÓJTA GMINY PSARY
z dnia 15.04.2013r.
w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Psary akcji odszczurzania
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia
2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008r. Nr 234,
poz. 1570 z późn. zm.) art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r, poz. 391, z późn. zm.), Rozdział VII, § 1
Uchwały Nr XXVI/283/2012 Rady Gminy Psary z dnia 28.12.2012r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary.
ZARZĄDZAM:
§1
W dniach od 20 kwietnia do 25 maja br. na terenie Gminy Psary przeprowadzić powszechną akcję
odszczurzania.
§2
Akcja odszczurzania jest poprzedzona akcją sanitarno – porządkową, mającą na celu
uporządkowanie wszystkich posesji na terenie Gminy Psary tak, aby pozbawić gryzoni możliwości
zdobycia pożywienia.
§3
Akcja odszczurzania polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich
nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, obiektach handlowych i przemysłowych,
wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, publicznych i niepublicznych
zakładach opieki zdrowotnej, przedszkolach i szkołach, a także na terenach gospodarstw rolnych.
§4
Wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i użytkownicy obiektów zobowiązani są zaopatrzyć
się w odpowiednią ilość trutki. Wykonując czynności związane z odszczurzaniem należy
przestrzegać zaleceń zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
§5
Akcję odszczurzania należy przeprowadzić według następujących zasad:
1. W dniach 20 kwietnia – 25 maja, należy pozostawić wyłożoną trutkę w miejscach
pojawiania się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach itp.
uzupełniając ją w miarę spożycia przez gryzonie.
2. Padłe gryzonie należy zutylizować. Natomiast po 25 maja br. należy oczyścić
nieruchomość, usunąć pozostałą trutkę i przekazać do unieszkodliwienia.
3. Wszystkie osoby przeprowadzające akcję odszczurzania są zobowiązane do podjęcia
czynności zabezpieczających, a w szczególności powinny:
- Pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia oraz nie pozostawiać bez opieki,
- Zwierzęta i ptactwo domowe trzymać w zamknięciu w czasie akcji odszczurzania,
- Używane w akcji środki muszą być bezpieczne i zarejestrowane oraz stosowane zgodnie
z instrukcją producenta. W miejscu wyłożenia trutki należy umieścić wyraźne ostrzeżenie:
"UWAGA TRUCIZNA"
- W przypadku ewentualnego zatrucia wyłożoną trucizną należy osoby bezzwłocznie
skierować do najbliższego ośrodka zdrowia bądź szpitala,
- Przeprowadzone zabiegi należy udokumentować w formie protokołu zawierającego
informacje o terminie i przebiegu zabiegu deratyzacyjnego i dostarczyć do Urzędu Gminy
w Psarach, w terminie 14 dni od dnia zakończenia akcji odszczurzania.

§6
Wykonanie Zarządzenia powierzam zastępcy Wójta Gminy Psary.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

