
USTAWAUSTAWAUSTAWAUSTAWA

zzzz dniadniadniadnia 13131313 wrzewrzewrzewrześśśśnianianiania 1996199619961996 r.r.r.r. oooo utrzymaniuutrzymaniuutrzymaniuutrzymaniu czystoczystoczystoczystośśśścicicici iiii porzporzporzporząąąądkudkudkudku wwww gminachgminachgminachgminach

(Dz.U. Nr 132 z dnia 13.09.1996 r. poz. 622 z późn. zm.

- tekst ujednolicony

stan prawny na dzień 1.08.2011 r.

Akt zmieniający: Dz. U. nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897

RozdziaRozdziaRozdziaRozdziałłłł 2222

ZadaniaZadaniaZadaniaZadania gmingmingmingmin

Art.3Art.3Art.3Art.3 ust.ust.ust.ust. 2222

pkt. 11) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności
przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów
zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku;

pkt. 12) utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy
drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg;
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Art.Art.Art.Art. 5.5.5.5. ust.ust.ust.ust. 1.1.1.1.Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

pkt. 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;

ust.ust.ust.ust. 2.2.2.2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do
wykonawcy robót budowlanych.

ust.ust.ust.ust. 3.3.3.3. 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.

ust.ust.ust.ust. 4.4.4.4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu
drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:



pkt. 1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach pojemnikach do
tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;

pkt. 2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników
przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;

pkt. 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.

ust.ust.ust.ust. 5.5.5.5. 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 urządzeniach pojemnikach do tego przeznaczonych
umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.

ust.ust.ust.ust. 6.6.6.6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt, burmistrz
lub prezydent miasta.

ust.ust.ust.ust. 7.7.7.7. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4,
wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.

ust.ust.ust.ust. 8.8.8.8. Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3-3b.

ust.ust.ust.ust. 9.9.9.9. 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
2005 r. Nr 229, poz. 1954).


