
 
           Głogówek, dnia 22 września 2021 r. 

MKOŚ.6142.4.2021.KF 

 
 

OBWIESZCZENIE 
 

w sprawie przeprowadzenia powszechnej jesiennej akcji deratyzacji (odszczurzania) 

na terenie gminy Głogówek w 2021 r. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372), art. 4 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648) oraz zgodnie z §19 Uchwały   
Nr XXIV/247/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek”, informuję właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Gminy Głogówek, 

 

w y z n a c z a m  
 

przeprowadzenie powszechnej, obowiązkowej, jesiennej akcji deratyzacji (odszczurzania) we 

wszystkich nieruchomościach, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, magazynach, w których 

przechowywana jest żywność, środki spożywcze i zboże, a także pomieszczeniach piwnicznych, 

węzłach ciepłowniczych, altanach śmietnikowych, zsypach i pomieszczeniach zsypowych 
 

w terminie od 1 października do 21 października 2021 r. 
 

W związku z powyższym wszyscy właściciele, użytkownicy, zarządcy w/w nieruchomości mają 

obowiązek: 
 

W czasie akcji: 

1. wyłożyć trutkę w oznaczonych dniach zgodnie z pouczeniem umieszczonym na  

 opakowaniu, 

2. w miejscu wyłożenia trutki umieścić nalepki ostrzegawcze o treści: 

 

„Uwaga trucizna" 

 

3. pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia trutką oraz ściśle je nadzorować i nie 

pozostawiać bez opieki, 

4. zadbać, aby w czasie trwania deratyzacji, zwierzęta domowe trzymane były pod 

 zamknięciem, 

5. w przypadkach zatruć niezwłocznie kierować osoby chore do najbliższego punktu pomocy 

medycznej. 
 

Po zakończeniu akcji: 
1. zebrać pozostałą trutkę i padłe gryzonie, 
2. padłe gryzonie należy przekazywać do zakładu utylizującego zwłoki zwierzęce lub do 

przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w zakresie zbiórki zwłok zwierzęcych, 
3. z zebranymi resztkami trutki należy postępować w sposób określony przez producenta 

trutki w karcie bezpieczeństwa. 
 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogówku: www.bip.glogowek.pl, w prasie lokalnej, przez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku oraz na tablicach informacyjnych 

w sołectwach Gminy Głogówek.  

  
       

BURMISTRZ GŁOGÓWKA 

                                                                                                                                /-/ dr PIOTR BUJAK 

 

http://www.bip.glogowek.pl/

