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Lublin, 7 listopada 2019 r.

Pan
dr Marcin Nowak
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem

Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin
Do sprawy: BRM-11.0003.269.2019 dot. interpelacji z dnia 28 października 2019 r. w sprawie programu
deratyzacji

Szanowny Panie Wiceprzewodniczący,
Odpowiadając na złożoną przez Pana interpelację w sprawie programu
deratyzacji, przekazuję odpowiedzi na zadane przez Pana pytania.
ad 1
Przepisy powszechnie obowiązujące nie nakładają na gminy obowiązku
tworzenia programów deratyzacji. Obowiązek utrzymywania nieruchomości
w należytym stanie higieniczno - sanitarnym poprzez w szczególności zwalczanie
gryzoni, insektów i szkodników to obowiązek każdego właściciela, posiadacza lub
zarządcy nieruchomości nałożony przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Oedn.
tekst. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).
Przepis art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach Oedn. tekst Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)
precyzuje, że regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy winien
zawierać
uregulowania
dotyczące wyznaczenia obszarów podlegających
obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Uchwałą nr 485/XVlll/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. Oedn.
tekst Obwieszczenie nr 4/XL/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Lublin) ze zm. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin · wyznaczone zostały
następujące obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji: obszary zabudowy
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mieszkaniowej, usługowej, techniczno - produkcyjnej oraz obszary zabudowy
produkcyjnej w gospodarstwach rolnych i hodowlanych. Wskazane zostało, iż
deratyzowane mają być miejsca oraz pomieszczenia nieruchomości w szczególności
takie jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, inne pomieszczenia piwniczne,
zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne, magazyny.
Wyznaczone zostały następujące terminy prowadzenia deratyzacji: I termin
marzec - kwiecień, li termin wrzesień - październik oraz każdorazowo w przypadku
wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
Gmina Lublin nie realizowała i nie realizuje odrębnego programu deratyzacji.
Jednakże z uwagi na informacje o· problemie obecności szczurów na terenie miasta,
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin w maju 2019 r. przesłał drogą
elektroniczną do zarządców i właścicieli nieruchomości pismo przypominające
o obszarach i terminach wykonywania deratyzacji. Ponadto, w dniu 1 O września
2019 r. na stronie internetowej Urzędu (https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko)
zamieszczona została informacja przypominająca o deratyzacji.
ad 2
W maju 2019 r. strażnicy miejscy przeprowadzili kontrole 21 lokali usługowo handlowych oraz powzięli w trakcie rozmów z przedstawicielami podmiotów
administrujących budynkami przede wszystkim w Centrum Lublina (ADE-EM Centrum,
ADM Śródmieście, Administracja Duda-Borowicz, Lubelskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej - administratorzy przekazali kopie protokołów z deratyzacji)
informacje o przeprowadzeniu w 11 O budynkach mieszkalnych i dwóch użytkowych
deratyzacji (wśród budynków były także te spoza Centrum m.in„ znajdujące się przy
ul. Bukowej, Jana Sawy, Onyksowej, Strzembosza, Strzeszewskiego). Strażnicy
podczas ww. czynności wskazali także na konieczność przeprowadzenia deratyzacji
w kolejnych 5 budynkach.
W związku z upływem z końcem października 2019 r. drugiego terminu
deratyzacji, działania Straży polegające na kontrolach sprawdzających czy czynności
zmierzające do zwalczania gryzoni przeprowadzono zostaną ponowione.
Oprócz działań Straży opisanych powyżej wskazuję, że w okresie marzec - maj
2019 r. strażnicy przeprowadzili na podstawie przepisu art. 380 w zw. z art. 379
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Uedn. tekst Dz.U. z 2019
r. poz 1396 ze zm.) 22 kontrole realizacji obowiązku pozbywania się zebranych na
terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Kontrole
dotyczyły lokali gastronomicznych w rejonie Starego Miasta. Należy bowiem
zauważyć, że prawidłowe pozbywanie się odpadów, w szczególności odpadów
organicznych ma niebagatelne znaczenie jeżeli chodzi o zapobieganie pojawiania się
gryzoni na terenie nieruchomości. W trakcie tych kontroli, funkcjonariusze sprawdzali
czy właściciele nieruchomości posiadają umowy na wywóz odpadów, miejsca
usytuowania pojemników oraz czy odbiór odpadów faktycznie następuje (okazanie
dowodów uiszczania opłat za odbiór - faktury).
ad 3
Jeżeli chodzi o otrzymane w 2019 r. przez dyżurnych Straży Miejskiej
zgłoszenia dotyczące problemu szczurów, to dane przedstawiają się następująco:
styczeń - brak zgłoszeń
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Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania
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luty - jedno zgłoszenie (dot. leżącego rannego szczura)
marzec - siedem zgłoszeń (w tym cztery dot. martwych zwierząt)
kwiecień - dziesięć zgłoszeń (w tym trzy dot. martwych zwierząt)
maj - cztery zgłoszenia (w tym jedno dot. martwego zwierzęcia)
czerwiec - trzy zgłoszenia (w tym jedno dot. martwego zwierzęcia)
lipiec - jedno zgłoszenie
sierpień - jedno zgłoszenie (dot. martwego zwierzęcia)
wrzesień - cztery zgłoszenia (w tym trzy dot. martwych zwierząt)
październik - cztery zgłoszenia (w tym jedno dot. martwych zwierząt).
Ponadto, w kwietniu 2019 r. Straż otrzymała e-mailową informację o tym, że
szczury pojawiły się w trzech lokalizacjach na terenie Starego Miasta (dot. ul. Olejnej
i Rybnej). Po przeprowadzeniu czynności służbowych, Straż przesłała do Powiatowej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej kopię ww. zgłoszenia do rozpatrzenia i realizacji
zgodnie z kompetencjami.
W maju 2019 r. Straż otrzymała przekazaną przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarneg a wniesioną do Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej informację o gnieździe szczurów przy ul. Koncertowej 9.
W trakcie interwencji, których przedmiotem były informacje o przebywaniu
żywych gryzoni, funkcjonariusze informowali administrujących nieruchomościami
o konieczności przeprowadzenia deratyzacji.
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