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OR-ZU-II.0003.1.142.2019

Lublin, 4 czerwca 2019 r.

Pan
Marcin Nowak
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.143.2019

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie programu
deratyzacji na obszarze gminy Lublin uprzejmie wyjaśniam:
1. Uchwała nr 485/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. (z późn. zm.) w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin nakłada na
właścicieli nieruchomości obowiązek przeprowadzania deratyzacji (§ 15 ust. 1-3 ww.
uchwały). Za właścicieli nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) - uważa
się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
2. Gmina Lublin nie realizowała i nie realizuje odrębnego programu deratyzacji.
3. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Straż Miejską Miasta Lublin od początku
bieżącego roku do ww. jednostki wpłynęło 16 zgłoszeń dotyczących pojawienia się szczurów
na terenie miasta, w tym 3 przypadki dotyczyły obszaru Starego Miasta.
4. W związku z pojawiającymi się informacjami o obecności szczurów na terenie Lublina
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin w maju br. przesłał drogą e-mail do
zarządców i właścicieli nieruchomości na terenie miasta pismo przypominające o konieczności
wykonywania deratyzacji co najmniej dwa razy do roku zgodnie z ww. uchwałą.
Ponadto na stronie Urzędu Miasta Lublin została umieszczona informacja przypominająca o
obowiązku deratyzacji dostępna do wszystkich mieszkańców i właścicieli nieruchomości na
terenie Lublina.
Zastępca Prezydenta
Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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