
 
 

 

KOMUNIKAT  
 

Obowiązek utrzymania chodników przy drogach powiatowych 

należy do Właścicieli nieruchomości przyległych 
 

  PZDP przypomina, iż Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i 

porządku przez m.in. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 

służących dla ruchu pieszego położonych w pasie wzdłuż drogi, bezpośrednio przy granicy 

nieruchomości [podstawa: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach]. 

 Dodatkowo właściciele gruntów przyległych do drogi pamiętać muszą, że do nich należy 

również utrzymywanie zjazdów z drogi publicznej przez „wykonywanie robót konserwacyjnych, 

porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym 

także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej” [podstawa: ustawa z 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych]. 

 W związku z powyższym zimowe utrzymanie chodników zlecone przez PZDP w sezonie 

zimowym 2017/2018r.  ograniczone zostało jedynie do wytypowanych odcinków poszczególnych 

dróg powiatowych nieobjętych ww. obowiązkami właścicieli nieruchomości przyległych do 

drogi. 

 Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych działając zgodnie z kompetencjami zarządcy drogi 

do których należy w szczególności […] utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych 

obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, 

realizuje obowiązki zarządu drogi w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach 

publicznych poprzez pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z 

chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej. 

Dlatego też ostrzegamy, iż mimo dbałości o bezpieczeństwo i dokładania możliwych 

starań, w okresie zimowej aury PZDP nie jest w stanie utrzymać powiatowych dróg, czy 

chodników pasa drogowego w stanie całkowitego bezpieczeństwa - ze względów technicznych 

bywa to niemożliwe do wykonania. Przy gwałtownych opadach śniegu, występującej gołoledzi 

nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania zagrożeń, czy niedogodności związanych z 

panującymi w danym momencie warunkami atmosferycznymi gdyż nie można usunąć 

jednocześnie i na całym podległym terenie każdego przejawu śliskości i zaśnieżenia. 

Jednocześnie mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg 

powiatowych, w tym pieszych prosimy o wypełnianie swoich obowiązków związanych z 

utrzymaniem zimowym chodników i niezwłoczne reagowanie na zmieniające się warunki 

atmosferyczne, co pozwoli zminimalizować zakres zagrożeń w okresie zimowym. 

 

Przemków 13.11.2017 

 


