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KOMUNIKAT 

Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie informuje, iż  nie zlecił  do zimowego 

utrzymania chodników przy drogach powiatowych i nie będzie tych zadań  wykonywał  we 

własnym zakresie, gdyż  nie jest to zadanie własne zarządcy drogi. Wyjątek stanowią  
chodniki na których wyznaczony jest płatny parking a takich na obszarze dróg powiatowych 

Powiatu Parczewskiego nie ma. 

Po dokonaniu dogłębnej analizy obowiązujących przepisów prawa i orzeczeń  
sądownictwa Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie ugruntował  swoje stanowisko w 

zakresie obowiązku sprzątania chodników leżącego po stronie właścicieli wszystkich 

nieruchomości ( zabudowanych czy też  nie) bezpośrednio sąsiadujących z nimi. Powyższe 

stanowisko oparte jest na treści  art.  5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach 

(Dz. U. z 2021 poz. 888 ze zmianami),,  do obowiazków właściciela nieruchomości należy 

uprzatniecie  biota,  śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń  z chodników położonych wzdłuż  

nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje sie wydzielona cześć  drogi publicznej 

slużacq dla ruchu pieszego położono bezpośrednio przy granicy nieruchomości." 

Brak jest podstaw do przyjęcia, że przez chodnik, położony bezpośrednio przy granicy 

nieruchomości, rozumieć  należy wyłącznie chodnik biegnący dosłownie wzdłuż  granicy tej 

nieruchomości, w związku z czym jakiekolwiek oddzielenie tego chodnika od granicy 

nieruchomości innym gruntem, np. trawnikiem (zielenią), miałoby zwalniać  właściciela 

sąsiedniej nieruchomości od obowiązku utrzymania go w czystości i porządku, w tym 

zimowego utrzymania tego chodnika w stanie bezpiecznym dla przechodniów. Powyższe 

stanowisko potwierdza Sąd Apelacyjny w Gdańsku w orzeczeniu z dnia 27 marca 2007 roku 

sygn.. akt I ACa 1542/06. 

Na terenie Powiatu Parczewskiego brak jest stref płatnego parkowania lub postoju 

wyznaczonych na tych chodnikach a zatem brak jest przypadków obowiązku zarządcy drogi 

do utrzymania takich chodników co wynikało by z zapisu  art.  5 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy. 



Jednocześnie bardzo dziękujemy mieszkańcom Powiatu Parczewskiego którzy 

wykazują  obywatelską  postawę  odśnieżając chodniki wzdłuż  dróg powiatowych przy 

własnych posesjach, a także Wójtom którzy zabezpieczają  chodniki przy posesjach 

opuszczonych i tych gdzie właściciele nieruchomości przyległych nie wywiązują  się  z 

ustawowego obowiązku. 

Uprzejmie proszę  o przekazanie w/w informacji samorządowcom —radnym i sołtysom. 

DYR  TOR  

Renata Gog a-Wadyniuk 

Do wiadomości: 

1. Urząd Miasta i Gminy w Parczewie 

2. Urząd Gminy w Milanowie 

3. Urząd Gminy w Siemieniu 

4. Urząd Gminy w Jabloniu 

5. Urząd Gminy w Podedwórzu 

6. Urząd Gminy w Dębowej Kłodzie 

7. Urząd Gminy w Sosnowicy 
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