
OGŁOSZENIE 

W SPRAWIE AKCJI ODKOMARZANIA 

W DNIACH 6 - 10 LIPCA 2020 ROKU 

 

 

Szanowni Państwo, informuję, iż w dniach 6 - 10  lipca 2020 roku, w godzinach wieczornych 

(od 20:00), na terenie miasta przeprowadzony zostanie zabieg odkomarzania , przy użyciu 

preparatów bójczych przeciwko komarom, na terenach: 

- wzdłuż ciągów komunikacyjnych na terenie parków miejskich, tj.: Parku nad Odrą, Parku 

Centralnego, Parku Chrobrego, Parku Ptasiego, Parku Staromiejskiego, Parku Wolności – w 

części ogrodowej i wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych części leśnej oraz wzdłuż ulicy 

Kilińskiego do wiaduktu; 

- placów zabaw przy ul. Wyszyńskiego, Zielonej oraz placów zabaw na terenie parków: 

Parku Wolności, Parku nad Odrą, Parku Centralnego, Parku Ptasiego; 

-  placów zabaw przy ulicach: Piwowarskiej, Oławskiej, Stare Koszary, Szkolnej, Pierwszej 

Brygady, Piastowskiej i M. Konopnickiej; 

-  terenów siłowni plenerowych w Parku B. Chrobrego i w Parku Ptasim; 

- ciągów komunikacyjnych na terenie cmentarzy: przy ul. Starobrzeskiej, ul. Ks. 

Makarskiego, ul. Ofiar Katynia; 

- wzdłuż ciągów pieszych na terenie rekreacyjnym przy ul. Korfantego z wyłączeniem 

zbiornika wodnego oraz terenu wokół zbiornika o szerokości 5 m; 

- terenów zielonych wzdłuż ulic: Słonecznej, Nadbrzeżnej, oraz terenu Placu Drzewnego                              

i Mariny Brzeg; 

- terenu zielonego pomiędzy ul. Tęczową a terenem kolejowym w rejonie osiedla przy                              

ul. Lwowskiej; 

- skwerów: przy Placu Dworcowym, przy ul. Jagiełły - Wojska Polskiego, przy ul. Jana 

Pawła II - Armii Krajowej, przy ul. Wyszyńskiego - Myczkowskiego, przy ul. Mały Rynek; 

-  terenu zielonego położonego przy ul. Wrocławskiej, na zapleczu sklepu Bricomarche; 

- terenów zielonych otaczających brzeskie schronisko dla bezdomnych zwierząt przy                                     

ul. Kruszyńskiej. 

 

Do oprysków zostaną użyte preparaty wymienione w Wykazie Produktów Biobójczych 

dopuszczonych do obrotu na podstawie art. 16 ustawy z dnia 9 października 2015r. o 

produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 roku poz. 2231 z późn. zm.). 

 W razie niesprzyjających warunków pogodowych (opady) odkomarzanie zostanie 

przeprowadzone w późniejszym terminie. 

Akcja odkomarzania zostanie przeprowadzona przez firmę PESTOKIL Sp. z o.o.  


