OBOWIĄZEK UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I ODPOWIENIEGO STANU SANITARNEGO
PRZEZ WŁAŚCICIELI /UŻYTKOWNIKÓW/ NIERUCHOMOŚCI
Straż Miejska w Gogolinie przypomina

Utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego należy do ustawowych obowiązków właścicieli
(użytkowników) nieruchomości. Natomiast za utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych
odpowiedzialny jest zarząd drogi.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA POSESJI.
 Ustawa z dnia 13. 09. 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132
poz. 622 z późn. zm.) – wyciąg.
Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba
że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za
uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające
wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie
jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków
spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami
określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a; 3a) gromadzenie nieczystości
ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami
odrębnymi;
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest
obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie
pojazdów samochodowych;
5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie
2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do wykonawcy robót
budowlanych.
3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych krawężnikiem
lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych, znajdujących się na terenie gminy, należy
do obowiązków przedsiębiorców użytkujących te torowiska.
4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do
obowiązków zarządu drogi należy także:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i
utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli
nieruchomości przyległych do drogi publicznej;
3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd
drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.
5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-4 należą do
gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów
samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w
pojemnikach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych pojemników w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent
miasta.
7. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, wójt (burmistrz,
prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
8. Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3-3b.
9. Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619, z późn.
zm.4)).
Art. 6. 1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,
oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są
obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
1)gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
lub
2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art.
9b ust. 2 – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
 Uchwała nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin – wyciąg.
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej
w zakresie obejmującym:
a) papier, metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
b) szkło;
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
d) odpady zielone;
e) przeterminowane leki i chemikalia;
f) zużyte baterie i akumulatory;
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
i) odpady budowlane i rozbiórkowe;
j) zużyte opony;
k) żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
– w sposób określony w rozdziale 3.

2) przekazywanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych uprawnionym podmiotom
prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie
odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy;
3) zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom
prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego
powinny być uprzątane w sposób nie utrudniający ruchu pieszego oraz nie zagrażający pojazdom.
§ 3.
1. Na terenie nieruchomości poza myjniami i warsztatami naprawczymi mycie i naprawy pojazdów
samochodowych mogą być wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 2, pod warunkiem:
1) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub, w przypadku jej braku, do
szczelnego zbiornika bezodpływowego;
2) zbierania i przekazywania powstających w wyniku naprawy odpadów odpowiednim podmiotom
w trybie określonym przez właściwe przepisy;
3) prowadzenia prac wyłącznie w miejscach, w których prace te nie będą uciążliwe dla sąsiednich
nieruchomości.
2. Na terenach służących do użytku publicznego obowiązuje zakaz wykonywania napraw i mycia
pojazdów samochodowych.

NUMERACJA POSESJI.
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163) z
późn. zm. - wyciąg
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji
gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia
w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w
terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również
nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub
place bez nazw - nazwę miejscowości.
3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić
obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy
dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z
numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA.
Art. 10 ust. 2 i 2a.Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 10. 2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1,
- podlega karze grzywny.
2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych
w regulaminie.

Art. 64 Ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu wykroczeń
§ 1. Kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełni
obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z
numerem porządkowym nieruchomości, nawą ulicy lub
placu albo miejscowości,
- podlega karze grzywny do 250 zł. albo karze nagany.
§ 2 Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym.
Art. 117 Ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu wykroczeń
§ 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje
swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu
zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych,
- podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
Uwaga: Jeśli na czas właściciel (zarządca) nie oczyści chodników lub jezdni z lodu i śniegu i dojdzie do
pośliźnięcia się przechodnia, który dozna szkody, może być z tego tytułu pociągnięty do
odpowiedzialności cywilnej i wypłaty stosownego odszkodowania oraz naprawienia szkody.

