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KOMUNIKAT
przypomnienie o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji
Deratyzacja jest obowiązkiem każdego właściciela, posiadacza bądź zarządcy
nieruchomości.
Obowiązek utrzymywania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym]
wynika z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 (Dz. U. z 2018 r., poz. 618) „właściciel, posiadacz lub
zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higienicznosanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (…)
zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki…”
Dodatkowo obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia
określa rozdział 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kurów
przyjętym uchwała Nr XIV/119/2016 z dnia 7 lipca 2016r. (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2016
r., poz. 3144).
§ 13. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są
nieruchomości zajęte pod skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe, związane
z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług
bytowych.
2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca;
2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.
W przypadku pojawienia się populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele
nieruchomości są zobowiązani do przeprowadzenia niezwłocznej deratyzacji.
Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów gryzoniobójczych)
ogólnodostępnych, stosując je ściśle wg wskazań znajdujących się na poszczególnych
preparatach. Przy przeprowadzaniu deratyzacji należy podjąć czynności zabezpieczające
przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć ludzi i zwierząt domowych.
Nieprzeprowadzenie deratyzacji stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.
Zgodnie z art. 117 § 1 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618) ..”kto, mając
obowiązek utrzymania czystości i porządku w 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 nagan”.
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