
ZARZĄDZENIE NR 0050/66/2017 
Wójta Gminy Bojszowy 

z dnia 29.09.2017 r. 

 w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Bojszowy 

w dniach od 5 do 31 października 2017 r. 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

2016 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz § 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Bojszowy przyjętego Uchwałą Rady Gminy Bojszowy Nr XXII/183/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.    

zarządzam 

  § 1 

Zarządza się przeprowadzenie powszechnej akcji deratyzacji na terenie gminy Bojszowy w  dniach od 

5 do 31 października 2017 r. zgodnie z następującymi zasadami i  porządkiem: 

1. W dniach od 29 września do  4 października 2017 roku należy oczyścić podwórza, piwnice, 

strychy itp. w obiektach i zakładach w celu pozbawienia gryzoni ewentualnego pożywienia oraz 

zaopatrzyć się w zaleconą stosownym przepisem trutkę. 

2. Do akcji deratyzacji należy używać trutek do bezpośredniego wykładania, dostępnych w handlu. 

3. W dniu 5 października 2017 roku należy wyłożyć trutkę na strychach, w piwnicach, śmietnikach, 

w budynkach gospodarczych itp. i pozostawić ją do dnia  31 października 2017 roku. Zaleca się 

uzupełniać ilość trutki w miarę spożycia jej przez gryzonie w czasie akcji.  

4. Dzieci należy pouczać o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki. 

Zwierzętom i ptactwu domowemu należy ograniczyć dostęp do miejsc, w których wyłożono 

trutkę. W miejscach wyłożenia trutki należy umieścić ostrzeżenie „UWAGA WYŁOŻONA 

TRUTKA PRZECIW SZCZUROM! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA LUDZI I ZWIERZĄT ". 

5. W przypadku ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką należy 

chorego bezzwłocznie skierować do lekarza. 

6. Zaleca się usunięcie resztek preparatów po dniu 31 października 2017 roku z jednoczesnym 

uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie przeprowadzono deratyzację. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 

przyjęty w gminie. 

 

Wójt Gminy Bojszowy 

Henryk Utrata 


