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NTERPELACJA 

 

     W naszej interpelacji z dnia 28.09.2020 roku dotyczącej obowiązku wykaszania traw, 

zaproponowałyśmy wydanie zarządzenia w tej sprawie przez Burmistrza Miasta Poręba. 

Wyszłyśmy z taką propozycją, aby Urząd Miasta Poręba zauważył w końcu ten problem w 

naszej miejscowości. 

    My radne, zgłaszając problemy występujące w naszej miejscowości do Urzędu Miasta 

uważamy, że przedstawienie problemów mieszkańców trafiają w odpowiednie miejsce i 

oczekujemy zaangażowania się gminy w działania, które zmierzają do ich rozwiązania, a nie 

tylko do udzielenia nam odpowiedzi, które nic nie wnoszą.  

   W odpowiedzi otrzymałyśmy część Regulaminu Uczip w Porębie, a nie zapewnienie, że 

Urząd odpowiednio zareaguje, aby w najbliższej przyszłości uniknąć tego typu problemów. 

Zachwaszczone grunty stwarzają niebezpieczeństwo tak w sąsiedztwie drogi krajowej jak i 

dróg gminnych, ponieważ ograniczają widoczność podczas wyjazdu z sąsiednich posesji, 

poza tym stanowią zagrożenie dla upraw ogrodowych oraz dla mieszkańców, gdyż są 

siedliskiem szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków, kleszczy, komarów, a także coraz 

częściej pojawiających się węży i żmij. 

    W bardzo wielu miejscowościach włodarze miast przypominają właścicielom i użytkownikom 

gruntów o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach, 

wykaszając je systematycznie od wiosny do jesieni. 

   Powołując się na opinię prawna w tym temacie cytujemy:  „ Obowiązek zwalczania chwastów 

oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.) 

   We wspomnianej ustawie nie ma , co prawda wprost nakazu wykaszania traw i chwastów, 

ale zaniechanie tego obowiązku może ( i w praktyce jest ) postrzegane jako forma degradacji 

gruntów powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, do rekultywacji 

których na własny koszt zobowiązany jest każdy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne 

oraz każdy kto ten stan spowodował -a to już jest uregulowane w ustawie. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 13 sierpnia 2013 roku, sygn. akt: II 

SA/Bd355/13,  w którym stwierdził, że: „(…) brak ochrony gruntu przed chwastami jest jedną 

z form jego degradacji i uzasadnia stosowanie nakazów określonych w przepisie art. 15 ust. 5 

cyt. ustawy”. Za taką kwalifikacją przemawiać może w szczególności treść wyżej wskazanego 

przepisu art. 15 ust. 5 cyt. ustawy, w którym przywołuje się naruszenie przepisów dotyczących 

ochrony roślin przed chwastami jako jeden z rodzajów degradacji gruntu. 

   W sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia 

pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić 

odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń, stanowiąc podstawę do 

nałożenia mandatu karnego”. 

     W związku z uwagami mieszkańców, w trosce o estetyczny wygląd naszego miasta, 

środowisko, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, rozmnażanie gryzoni, żmij, kleszczy, 



komarów i innych, ponownie zwracamy się do Burmistrza Miasta Poręba o podjęcie 

odpowiednich działań. 

    Nie jest to podpowiedź  prawna z naszej strony jak rozwiązać w/w problem ale kolejna 

propozycja, która być może zainspiruje pracowników Urzędu Miasta do szukania właściwych 

rozwiązań w tym temacie. 
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       W odpowiedzi na interpelację z dnia 26 października 2020 roku oraz nawiązując do pisma 
Nr GKiOŚ.030.0079.2020 z dnia 12 października 2020 roku ponownie informuję, 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), a Gmina może jedynie w drodze polubownej zwrócić się do nich  z 
prośbą o ich wykoszenie. 
       W związku z powyższym, mając na uwadze dbałość o środowisko, estetykę otoczenia 
oraz bezpieczeństwo, Gmina może  podjąć działania o charakterze informacyjnym (np. 
poprzez ogłoszenie informacji o konieczności i zasadności wykaszania roślinności na 
nieruchomościach) bądź skierować prośbę do  właściciela o wykoszenie terenu należącej do 
niego nieruchomości. W związku z tym planowane są do podjęcia  działania o takim właśnie 
charakterze. 
 
 
 

Burmistrz Miasta Poręba 
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