
Zarządzenie  Nr W.0050.26.2023 
Wójta Gminy Zębowice  
z dnia 1 marca 2023 r. 

w sprawie przeprowadzenia deratyzacji 
 
     Na podstawie Uchwały Nr XV/99/2020 Rady Gminy w Zębowice z dnia 29 
września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Zębowice zmienionej uchwałami Nr XXIX/195/2022 Rady Gminy Zębowice z 
dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Zębowice, Nr XXXI/205/2022 Rady Gminy w Zębowice z 
dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniającą Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Zębowice i Nr XXXVIII/256/2023 Rady Gminy w Zębowice z dnia 31 
stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Zębowice oraz Uchwały Nr IX/76/99 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 
listopada 1999 r. w sprawie ustalania zasad przeprowadzania  deratyzacji na terenie 
Gminy Zębowice 
 

z  a  r  z  ą  d  z  a  m 
 

przeprowadzenie powszechnej akcji deratyzacji  
na terenie Gminy Zębowice 

w dniach od 15 marca 2023 roku do 15 kwietnia 2023 roku 
 

§ 1 
 

Akcji powszechnej deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości i obiekty na nich 
zlokalizowane, które należą do osób prawnych, osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą, właścicieli domów jednorodzinnych, urzędów, organów 
administracji, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe i  
gospodarstwa rolne znajdujące się na terenie Gminy Zębowice.               

 
§  2 

 
W okresie od dnia 15 marca 2023 roku do dnia 15 kwietnia 2023 roku należy 
przystąpić na swoim terenie do deratyzacji poprzez oczyszczenie terenu 
w szczególności podwórzy, piwnic, poddaszy i strychów celem pozbawienia gryzoni 
ich ewentualnego pożywienia i wyłożenie trutek. 
 

§  3 
 

1. Do akcji powszechnej deratyzacji należy używać preparatów dostępnych 
w placówkach handlowych, stosując je ściśle wg wskazań umieszonych na 
poszczególnych  preparatach. 

2. Właściciele nieruchomości kupują truciznę na własny koszt.  
3. Trutkę należy wyłożyć w miejscach pojawiania się gryzoni, a w szczególności 

w miejscach składowania odpadów komunalnych, w piwnicach, w budynkach 
gospodarczych itp. zgodnie z podaną na opakowaniu instrukcją i uzupełniać 
ją, w czasie trwania akcji, w miarę spożycia przez gryzonie. 

 



 
§  4 

 
1. W miejscach gdzie wyłożono trutki umieścić należy ostrzeżenie: UWAGA 

TRUCIZNA.  
2. Przez cały okres trwania deratyzacji obowiązuje zastosowanie 

szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających  
gryzonie. 

3. DZIECI NALEŻY POUCZYĆ O NIEBEZPIECZEŃSTWIE ZATRUCIA I NIE  
POZOSTAWIAĆ ICH BEZ OPIEKI. 

4. Trutkę należy wykładać w sposób zabezpieczający inne zwierzęta przed 
kontaktem z nią. 

5. Po zakończeniu deratyzacji należy uprzątnąć resztki trutki. 
 

§  5 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Gospodarczych. 
 

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 15 marca 2023 r. 
 
 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Zębowice 
                                                                                                /-/ Waldemar Czaja 


