
 

 

Jeżów Sudecki, dnia 10.01.2011r. 

 

                                Utrzymanie czystości i porządku w gminach 

Urząd Gminy Jeżów Sudecki przypomina, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt 4 ustawy               

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r.               

nr 236, poz. 2008 ze zm.) właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, 

śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, 

przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu 

pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek ten powinien być 

realizowany poprzez: 

1) odgarnięcie błota, śniegu, lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu 

pieszym i pojazdów, 

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość 

chodnika, przy czym materiały użyte do tych celów należy uprzątać niezwłocznie 

po ustaniu przyczyn ich zastosowania. 

Przedmiotowy obowiązek dotyczy również niezwłocznego usuwania nawisów (sopli) lodu 

i śniegu z okapów, rynien i innych części nieruchomości przylegających do chodnika. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania w/w obowiązków Wójt Gminy ma prawo 

zgodnie z art. 5 ust.7 w/w ustawy wydać decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. 

Wykonywanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 

1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r., nr 229, poz. 1954). 

Niewykonanie powyższych obowiązków stanowi również wykroczenie podlegające karze 

grzywny, o czym stanowi art.10 ust.2 i 2a w/w ustawy. Czyn polegający na nieuprzątaniu 

błota, śniegu lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości zagrożony jest grzywną 

nakładaną w drodze mandatu karnego w wysokości 100 zł, zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie wysokości grzywien 

nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2003r., 

nr208, poz. 2023 ze zm.). 

 Osoby, które nie odśnieżają chodników zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń mogą 

także zostać ukarane mandatem karnym przez Policję w wysokości do 500,00 zł. 

 Niezależnie od przewidzianych przepisami prawa sankcji, osoba niewykonująca 

ciążącego na niej z mocy ustawy obowiązku odśnieżania chodnika winna się również liczyć         

z odpowiedzialnością cywilną, gdyż każdy, kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę, 

zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego, obowiązany jest do jej naprawienia. 

 

 

Sporządził: 

Włodzimierz Wożakowski  

 


