
 

                                                                                                                     

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zarządzenie Nr 1689/2022 

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 

z dnia 11.02.2022 

 

w sprawie  przeprowadzenia na obszarze Gminy Tarnowskie Góry obowiązkowej deratyzacji                                                                                

w roku 2022 
 

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.                            

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372, zm. Dz. U. z 2021r. poz. 1834)                          

oraz §17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowskie Góry    

wprowadzonego Uchwałą Nr XXXI/335/2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach                                    

z dnia 17 maja 2021r., w związku z § 63 ust.1 Zarządzenia Nr 1600/2021 Burmistrza Miasta 

Tarnowskie Góry z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, 

 

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry  

zarządza:  
 

§ 1 
 

Wobec ustalenia w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Tarnowskie Góry  

powszechnej akcji deratyzacyjnej, przeprowadzić w okresie wiosennym w terminie od dnia 1 kwietnia 

do dnia 15 kwietnia 2022 roku, oraz w okresie jesiennym w terminie od dnia 1 października                

do dnia 15 października 2022 roku w obrębie swojej nieruchomości akcję deratyzacyjną. 

Przeprowadzenie akcji nastąpi w szczególności z uwzględnieniem poniższych zasad: 
 

1) obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości zabudowane znajdujące się na 

     obszarze Gminy Tarnowskie Góry, w tym m. in.: 

a)  obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe i użyteczności publicznej, 

b)  obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze, 

c) obiekty i urządzenia techniczne oraz pomieszczenia na pojemniki i kontenery służące do                                                                  

gromadzenia odpadów komunalnych, 

 
2) właściciele nieruchomości, w tym współwłaściciele, władający, użytkownicy wieczyści oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także 

inne podmioty władające nieruchomościami wymienionymi w pkt. 1, zobowiązani są do 

przeprowadzenia na swoim terenie obowiązkowej deratyzacji na koszt własny i we własnym 

zakresie lub poprzez zlecenie jej wyspecjalizowanemu podmiotowi oraz do umożliwienia 

przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu i skuteczności przeprowadzania deratyzacji.  
 

§ 2 

 
Nadzór i kontrolę nad przeprowadzaniem deratyzacji sprawować będzie Straż Miejska, na której   

żądanie, jako dowód realizacji obowiązku deratyzacji, należy okazać dowód zakupu trutek lub zlecenia 

zakładowi deratyzacji wraz z wykazem obiektów i urządzeń objętych deratyzacją. 

 

§ 3 

 

Treść Zarządzenia podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 



 

 

 
§ 4 

 
Ogłoszenie o obowiązku deratyzacji zamieścić w gazecie lokalnej. 

 
§ 5 

 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej. 

 

 
§ 6 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

   

 

 

 

     Burmistrz Miasta 

 

                                                                                                         /-/ Arkadiusz Czech 

 


