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        W związku z coraz liczniejszymi skargami mieszkańców Poręby wnosimy o wydanie 

zarządzenia przez Burmistrza Miasta Poręba w sprawie obowiązku wykaszania traw na 

posesjach prywatnych oraz dzierżawionych w szczególności w sąsiedztwie drogi krajowej i 

dróg gminnych.  

       Wysokie trawy ograniczają widoczność podczas wyjazdu z sąsiednich posesji co stwarza 

zagrożenie dla użytkowników dróg. Wyżej wymieniony problem podnosili również inni radni na 

sesjach i komisjach stałych. 

    Wnioskujemy o wydanie zarządzenia z powodu braku takiego zapisu w regulaminie 

utrzymania porządku i czystości w Mieście Poręba, który przewidywałby ewentualne kary za 

brak zastosowania się do tego przepisu. 

 

                                                                                            Krystyna Rok 

                                                                                            Jolanta Łakomska 

                                                                                            Ewelina Janeczek 
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           W odpowiedzi na interpelację z dnia 28 września 2020 roku dot. wydania zarządzenia 

w sprawie wykaszania traw informuję, że treść regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy w sposób precyzyjny regulują przepisy art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. Regulamin może zawierać zatem jedynie uregulowania, które zostały 

przewidziane w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. Stanowi on akt prawa miejscowego i podlega nadzorowi prawnemu sprawowanemu 

przez Wojewodę. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie, z przekroczeniem upoważnienia 

ustawowego spowodowałoby stwierdzenie nieważności takiej uchwały. 

Zgodnie z powołanym art. 4 w/w ustawy: 

 

1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, 

uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej 

"regulaminem"; regulamin jest aktem prawa miejscowego. 

2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

dotyczące: 

1) wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: 

papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz 

bioodpady, 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich 

mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: 

wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, 

odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i 

akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów 

tekstyliów i odzieży, 

c)uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego, 

d)mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników 

i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, przy uwzględnieniu: 



a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w 

innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków; 

2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 

odpadów; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) (uchylony); 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku; 

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w 

poszczególnych nieruchomościach; 

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania. 

2a.Rada gminy może w regulaminie: 

1) wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych 

niż wymienione w ust. 2 pkt 1 lit. a i b oraz określić wymagania w zakresie selektywnego 

zbierania tych odpadów; 

2) postanowić o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji 

terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne; 

3)  określić dodatkowe warunki dotyczące ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania 

odpadów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności niedowidzące; 

4)  określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich nieruchomości, w 

całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady; 

5)  określić warunki uznania, że odpady, o których mowa w pkt 1 oraz w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, 

są zbierane w sposób selektywny. 

3.  Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu. 

 

Jeżeli zatem żaden przepis w/w ustawy nie pozwala na wprowadzenie do regulaminu 

przepisów w zakresie zobowiązania mieszkańców do wykaszania traw na terenie ich 

nieruchomości, podjęcie uchwały w tym zakresie, byłoby przekroczeniem kompetencji 

ustawowych, zastrzeżonych dla Rady Miasta.  

Co więcej, w obowiązujących przepisach prawa, nie ma podstawy prawnej, do skutecznego 

dochodzenia przez organy gminy, obowiązku systematycznego, czy choćby jednorazowego 

wykaszania traw na terenach nieruchomości, stanowiących przedmiot prawa własności osób 

trzecich (za wyjątkiem gruntów rolnych i przepisów o ich ochronie). W odniesieniu zatem do 

nieruchomości stanowiących własność osób trzecich, Gmina może jedynie w drodze 

polubownej zwrócić się z prośbą o ich wykoszenie. 

Odnosząc się natomiast do nieruchomości oddanych w dzierżawę, to na dzierżawcy w istocie 

spoczywa obowiązek prawidłowego gospodarowania nieruchomością. W takim przypadku, 

Gmina jako Wydzierżawiający, może zwrócić się do dzierżawców z żądaniem dokonania 



wykoszeń. Analogicznie sytuacja wygląda oczywiście również względem nieruchomości 

oddanych w najem. 
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Burmistrz Miasta Poręba 

      Ryszard Spyra 

 


