
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 55. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 czerwca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z zapytaniami lokalnych władz samorządowych i społeczności lokalnej zwracam się z pyta-

niem do Pana Ministra o wskazanie, czy istnieją prawne możliwości przymuszenia przez jednostki samorządu 

terytorialnego właścicieli nieruchomości gruntowych niebędących nieruchomościami rolnymi (a we wskaza-

nym przypadku także nieruchomości rolnych) do regularnego wykaszania tychże nieruchomości – gdyż po-

zostawienie samym sobie rosnących na ich powierzchni traw i chwastów powoduje niepożądane, szkodliwe 

następstwa dla otoczenia oraz zakłóca ład i estetykę danej miejscowości. 

W moim przekonaniu w obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do nakładania na właścicieli tych 

nieruchomości obowiązku ich wykaszania. 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity w DzU z 

2012 r., poz. 391) nie zezwala na ujęcie takiego obowiązku w uchwalanych obligatoryjnie przez gminy regu-

laminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (vide: art. 4 ust. 2 wspomnianej ustawy, gdzie 

wskazano zamknięty katalog spraw, które mogą być zapisane w takich regulaminach). 

Nie jest także możliwe zawarcie omawianego tu zapisu w wojewódzkim planie gospodarki odpadami 

(gminy skorzystałyby wówczas z przepisu art. 4 pkt 5 wspomnianej ustawy dotyczącego „innych wymagań 

wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami”), gdyż z kolei ustawa z dnia 27 kwietnia 

2011 r. o odpadach (tekst jednolity w DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243 ze zmianami) ściśle określa zakres 

jego regulacji (vide: art. 14 ust. 6, 8 i 9 tejże ustawy). 

Nie dość tego – nowelizacja ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst 

jednolity w DzU z 2004 r., nr 121, poz. 1266 ze zmianami) dokonana w 2008 r. wyłączyła z tej ochrony grun-

ty rolne stanowiące użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast. 

W tym stanie rzeczy uznałem za konieczne zwrócenie się z przedstawionym zapytaniem do Pana Ministra, 

gdyż brak skutecznych narzędzi prawnych uniemożliwia pracownikom samorządowym skuteczne elimino-

wanie wskazanych, niekorzystnych zdarzeń. 

Tadeusz Kopeć 

 




