BU

w sprawie

zARzĄDzENlE NR 44 l2010
RMlsTRzA MlAsTA WĄGRoWCA
z dnia 20 kwietnia 2010 roku

przeprowadzenia przez właścicielinieruchomości
deratyzacji na terenie miasta Wągrowca

:

.

Na podstawie $ 1B uchwały nr Xlll / 86 l2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 paŹdziernika 2007 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystościi
porządku na terenie miasta Wągrowca ( Dziennik Urzędowy Województwa
Wielkopolskiego nr 192 z dnia 14 grudnia 2007 roku poz. 4267), zarządza się, co
następuje
:

s1

Przeprowadzić w dniach od 26 kwietnia 20'10 roku do 15 maja 2010 roku
obowiązkową deratyzację na terenie całego miasta, polegającą na wyłozeniu
preparatów do zwalczania gryzoni w miejscach ich występowania

.

s2

1.

2'

Termin obowiązkowej deratyzacji podlega podaniu do publicznej wiadomoŚci
w formie obwieszczenia, którego treśÓ stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie i umieszczenie
na stronie internetowej miasta.

s3

Wykonanie zarządzenia powierza

Architektury i Ekologii.

Się

Kierownikowi Wydziału lnfrastruktury,

s4
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia
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OBWIESZCZENIE

RMlsTRzA MlAsTA WĄG RoWcA
z dnia 20 kwietnia z01A roku

sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacjl
na terenie miasta Wągrowca.
Na podstawie

$ 18 i 19 Uchwały nr Xlll / 86 l2007
z dnia 30 paŹdziernika 2007 roku W

rozdziału Vlll

Rady Miejskiej W Wągrowcu

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Wągrowca ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 192
z dnia 14 grudnia 2007r. poz' 4267 ) Burmistrz Miasta Wągrowca
podaje do publicznej wiadomości, co następuje
:

s1' Akcją deratyzacji na terenie miasta Wągrowca w terminie
od 26 kwietnia do 15 maja 2010 roku objęte Są Wszystkie obiekty
budowlane, zarówno mieszkalne jak i uzytkowe, zabudowania
gospodarcze, place, sklepy , warsztaty i zakłady usługowe, urzędy
instytucje, przedsiębiorstwa i zakłady oraz sieci kanalizacyjne i
ciepłownicze.
52 Właścicielenieruchomości, uzytkownicy wieczyści,zarządcy a
takŻe inne podmioty i osoby władające nieruchomościami i obiektami
zobowiązani są do wyłozenia trutki w pierwszym dniu akcji, zgodnie z
instrukcją załączoną do kazdego opakowania W miejscach, gdzie
pojawiają się gryzonie, a w szczegÓlności w śmietnikach, komÓrkach,
i

piwnicach, budynkach gospodarczych kanałach i studzienkach itp.
wejściach do
s3. Przed rozpoczęciem akcji naleŻy wywiesic
budynkow, komórek , piwnic, strychow itp' informacje o wyłożonych
przeciw gryzoniom trutkach i niebezpieczeństwie zatrucia .

w

s4. Koszty przeprowadzenia akcji ponoszą zobowiązani do

jej

przeprowadzenia.

s5. Właścicielomnieruchomości zaleca Się usunięcie resztek
preparatów po dniu 15 maja 2010 roku z jednoczesnym
uporządkowaniem miejsc ipomieszczeń, gdzie przeprowadzono

deratyzację.

s6' Nie wykonanie obowiązkow określonychW obwieszczeniu,

stanowi wykroczenie określonew ań. 117 Kodeksu wykroczen

s7. Kontrolowanie i egzekwowanie postanowień

obwieszczenia przekazuję Strazy Miejskiej w Wągrowcu

.

.

niniejszego

