
Deratyzacja – obowiązek właściciela nieruchomości 

Deratyzacja jest zabiegiem, w wyniku którego usunięte zostają szczury i inne gryzonie 

oraz związane z nimi niebezpieczeństwa. Jej głównym celem jest zapobieganie chorobom 

zakaźnym przenoszonym przez gryzonie.  

Deratyzacja jest obowiązkiem każdego właściciela, posiadacza bądź zarządcy 

nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.    

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r., poz. 

151 z późn.zm.), zgodnie  z  którym: 

„Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją          

w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom 

zakaźnym, w szczególności (...) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki...” 

Dodatkowo, w celu zapewnienia skuteczności deratyzacji, w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy określa się terminy i obszary obowiązkowej 

deratyzacji. 

          Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew 

przyjętym uchwałą Nr XXXV/254/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 maja 2017 r., 

obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w terminach: 

1. I termin: od 1 marca do 30 kwietnia, 

2. II termin: od 1 września do 31 października. 

Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości zajęte pod 

skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe oraz nieruchomości związane z produkcją, 

handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych. 

Określenie w regulaminie terminów i obszarów deratyzacji nie zwalnia właścicieli 

wszystkich nieruchomości, na których pojawią się gryzonie, z obowiązku  przeprowadzania 

deratyzacji również poza terminami określonymi w Regulaminie. 

Zasady i sposób przeprowadzania deratyzacji  

Deratyzację można przeprowadzić we własnym zakresie lub przy pomocy 

specjalistycznej firmy deratyzacyjnej. Koszty jej przeprowadzenia ponosi właściciel 

nieruchomości. 

Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać środków (preparatów) 

ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest 

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

Przed rozpoczęciem deratyzacji należy dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które 

mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, np. otwory               

w drzwiach, podłogach oraz usunąć  z  terenu  nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady 

mogące stanowić pożywienie dla  gryzoni. 



Preparaty należy wyłożyć zgodnie z załączoną instrukcją w miejscach, gdzie szczury 

pojawiają się najczęściej, w szczególności śmietnikach, piwnicach, strychach, podwórzach, 

budynkach gospodarczych. Preparaty należy umieszczać głównie w narożnikach pomieszczeń 

i wzdłuż ścian oraz na ścieżkach przemieszczenia się gryzoni i miejscach ich żerowania. 

W miejscu wyłożenia preparatów należy umieścić ostrzeżenie: „Uwaga! Wyłożono trutkę 

przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt”. Po zakończeniu 

deratyzacji informację należy usunąć. 

Preparaty do zwalczania gryzoni należy przechowywać w miejscach niedostępnych 

dla dzieci oraz należy zadbać o to, aby miejsca wyłożenia preparatów były niedostępne dla 

dzieci, zwierząt domowych oraz zwierząt wolnożyjących. 

W czasie wyłożenia preparatów należy dokonywać codziennych oględzin miejsc,  

w których został wyłożony preparat i na bieżąco usuwać padłe gryzonie, przekazując je do 

zakładów uprawnionych w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierząt. Należy również 

pamiętać o uzupełnianiu wyłożonego preparatu. 

Po zakończeniu deratyzacji wyłożone preparaty należy niezwłocznie usunąć.  

Z pozostałymi po deratyzacji preparatami oraz opakowaniami po preparatach należy 

postępować zgodnie z instrukcją, dołączoną do preparatu. 

Potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku deratyzacji, podczas ewentualnej 

kontroli, jest paragon za zakup trutki lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez 

specjalistyczną firmę. 

Nieprzeprowadzenie deratyzacji stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny -  

art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                 

w gminach  ( Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.) i art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 151 z późn.zm.). 

 


