
Akcja zima w Gminie Gać
Szanowni Państwo!

w okresie zimowym warto przypomnieć sobie wszystkie obwiązki spoczywające na właścicielach 
posesji i dróg.

A zatem

Kto odśnieża drogę? 
Właściciele posesji nie muszą sprzątać ani odśnieżać dróg. Utrzymanie porządku na nich należy do 
właściciela drogi.
Na terenie Gminy Gać zimową akcją oczyszczania jest objętych ok. 30 km dróg gminnych.
Za stan dróg gminnych odpowiada Gmina – w jej imieniu akcje po wcześniejszym uzgodnieniu z 
odpowiedzialnym pracownikiem urzędu prowadzi Zakład Usług Komunalnych w Przeworsku
Za stan dróg powiatowych odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
Za stan dróg wojewódzkich odpowiada Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Warto w tym okresie zwrócić również uwagę na ogumienie naszych pojazdów i wyposażyć nasze 
samochody w opony zimowe!

Co z chodnikiem? 
Chodnik to część drogi publicznej służąca do ruchu pieszego. Chodniki przylegające bezpośrednio 
do nieruchomości bezwzględnie muszą uprzątać właściciele posesji.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązki te wynikają z 
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a także z ogólnych reguł kodeksu 
cywilnego. Właściciele posesji mają obowiązek dbać o czystość i porządek na chodnikach przed 
swoimi domami. Dotyczy to wszystkich budynków bez względu na ich przeznaczenie i sposób 
użytkowania. Czysto i bezpiecznie powinno być więc przed domami jednorodzinnymi, blokami, 
szkołami, sklepami, a także działkami niezagospodarowanymi (np. polem uprawnym)

Obowiązek sprzątania błota, śniegu i lodu z chodników wzdłuż posesji mają:
* właściciele,
* współwłaściciele,
* użytkownicy wieczyści,
* zarządzający lub użytkujący nieruchomość.

Skoro spadł śnieg, właściciel powinien odśnieżyć chodniki i umożliwić ludziom bezpieczne 
przejście. Śnieg można zgarnąć na krawędź chodnika, tak żeby nie przeszkadzał chodzącym po nim
ludziom. Nie wolno zgarniać śniegu na jezdnię. Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń sprowadza się do usunięcia ich na brzeg chodnika.
Niebezpieczne dla przechodniów mogą być zwisające z dachów sople lodu, które musisz zbijać tak,
aby nie stanowiły zagrożenia.

Za skutki wypadków, które będą spowodowane nieuprzątniętym chodnikiem albo zwisającymi z 
dachu soplami lodu odpowiedzialny jest właściciel. W wypadku incydentu, np. złamania nogi przez
przechodnia na oblodzonym chodniku, odpowiedzialność za to ponosi właściciel posesji, na którym
spoczywa obowiązek uprzątania danego odcinka. A więc jeśli nie zadbano o odśnieżenie czy 
posypanie solą chodnika, a ktoś złamał rękę czy nogę, bo się na nim pośliznął może, oprócz 
odszkodowania, zażądać zwrotu kosztów leczenia, a nawet renty w razie utraty zdrowia lub 
kalectwa.



Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo!
Gmina Gać
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