RADA MIEJSKA

UCHWAŁA

Nr

m/90/92

Rady Miejskiej w Olsztynie^

01 # ^lięca # 1992 roku,

z dnia

w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących
utrzymania porządku i czystości na terenie miasta.

Na podstawie art.40 ust.3 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym/Dz.U.Nr 16, poz.95 z późn.zmianami/
Rada Miejska uchwala, co następuje:
I. Przepisy porządkowe.

§ 1
1. Osoby, będące właścicielami lub zarządcami nieruchomości
a także najemcy i dzierżawcy lokali mają obowiązek:
1/ systematycznego usuwania odpadów i zanieczyszczeń z
terenu nieruchomości i ich wywozu /własnym lub zleconym
środkiem transportu/ w miejsce do tego przeznaczone ;
2/ wyposażenia nieruchomości/lokalu/ w pojemniki lub inne
urządzenia, służące do gromadzenia odpadów i zanieczyszczeń^:
3/ oczyszczania ze śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń
chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
2. Właściciele lub zarządcy nieruchomości a także najemcy i
dzierżawcy lokali określone wyżej obowiązki mogą realizować
w drodze umowy zawartej z koncesjonowanymi firmami,świadczącymi
usługi komunalne.
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3. Za utrzymanie czystości i porządku w innych miejscach publicznych
jak ulice, skwery i place, parki odpowiada zarządca tych miejsc
lub osoba zobowiązana do działania w jego imieniu*
4. Osoby, o których mowa w ust.1 i ust.2 są zobowiązane na żądanie
jednostek organizacyjnych miasta,wykonujących niniejszą uchwałę
udokumentować wykonywanie obowiązków określonych w ust.1 pkt 1
i 2.Obowiązek ten wygasa pc upływie 3 mcy od zakończenia roku
kale ndarzowego.

§ 2.
1. Wprowadza się całkowity zakaz umieszczania lub pozostawiania
*
w pasie drogowym stałych lub doraźnych, przewoźnych, przenośnych
przeszkód, utrudniających lub tamujących ruch pojazdów bądź
pieszych, nie stanowiących przedmiotów lub materiałów związanych
z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego, względnie
w inny sposób naruszających przepisy ustawy o ruchu drogowym*
2* Wprowadza się zakaz umieszczania lub pozostawiania bez zgody,
zarządcy terenu w miejscach publicznych, zwłaszcza na placach,
trawnikach, zieleńcach przedmiotów, urządzeń, materiałów
powodujących zanieczyszczenie, zaśmiecenie, niszczenie

tych

miejsc lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi.
3. Wprowadza się następujące nakazy:
1/ rejestracji i szczepienia psów przeciwko wściekliźnie w terminach i na zasadach określonych przez organ gminy;
2/ wyprowadzania psów na uwięzi,poza tereny placów zabaw dla
dzieci, piaskownice, trawniki przydomowe.
4. Zakazuje się wprowadzania psów na tereny rekreacyjne, tj.plaże,
kąpieliska, parki - poza miejsca ku temu wyznaczone.
5. Wprowadza się całkowity zakaz pozostawiania odpadów i innych
zanieczyszczeń w miejscach do tego nie wyznaczonych.
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6. Wprowadza się całkowity zakaz mycia samochodów na ulicach,
na obszarze parków, zieleńców i placów oraz w wodach jezior,
rzek i cieków na terenie m.Olsztyna.
7. Wprowadza się zakaz wjazdu i pozostawiania samochodów w bliskim
sąsiedztwie linii brzegowej jezior, rzek, cieków,tj. poza
wyznaczonymi w okolicach jezior miejscami do parkowania.
8. W przypadku nieprzestrzegania zakazów, o których mowa w ust.1
i ust.2 wymienione przeszkody usuwane będą na koszt i ryzyko
właściciela lub dysponenta, przez uprawnione do tego jednostki
organizacyjne miasta.

§
1. Wprowadza się zakaz umieszczania w miejscach publicznych do
tego nie przeznaczonych, zwłaszcza na obiektach-zabytkach
kultury materialnej lub pomnikach przyrody ogłoszeń, plakatów,
ulotek itp. oraz wystawiania ich na widok publiczny w innych
miejscach bez zgody zarządcy tego miejsca.
2. Umieszczanie reklam wymaga uzyskania zezwoleń właścicieli
lub zarządców terenów, nieruchomości lub osób zobowiązanych
do działania w ich imieniu.
3. W przypadku nieprzestrzegania wymogów, o których mowa w ust.1
i ust. 2 uprawnione do tego jednostki organizacyjne miasta
mogą usunąć te przedmioty na koszt i ryzyko osoby je umieszczającej

§ 4
Wprowadza*®

się zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach

publicznych oraz ogólnodostępnych/parki, zieleńce, skwery, las
miejski/ na całym obszarze m.Olsztyna.
II. Przepisy karne i egzekucyjne.

§ 5»
1. Kto wbrew postanowieniom § 1, mając obowiązek utrzymania czystości
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i porządku w obrębie nieruchomości lub miejscu publicznym,
nie wykonuje swoich obowiązków - na podst.art.117 kodeksu
wykroczeń podlega karze grzywny do 1.500.000 zł lub karze
obowiązującej w czasie popełnienia wykroczenia.
2. Kto wbrew postanowieniom § 2 umieszcza lub pozostawia w pasie
drogowym przeszkody stałe lub doraźne,przewoźne lub przenośne,
tamując czy utrudniając ruch pojazdów lub pieszych - na podst.
art.99 kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny do 5.000.000 zł
lub karze obowiązującej w czasie popełnienia wykroczenia.
3. Kto wbrew postanowieniom § 2 ust.2 zanieczyszcza lub zaśmieca
miejsca ogólnodostępne - na podst.art.145 kodeksu wykroczeń
podlega karze grzywny do 500.000 zł lub karze obowiązującej w
czasie popełnienia wykroczenia.
4. Kto wbrew postanowieniom § 2 ust.5 i 4 nie zachowuje zwykłych
lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt,
zwłaszcza psów - na podst.art.77 kodeksu wykroczeń

podlega

karze grzywrny do 250.000 zł lub karze obowiązującej w czasie
popełnienia wykroczenia.
5. Kto wbrew postanowieniom § 2 ust.5 wyrzuća/wylewa/ na grunt
nie należący do niego/leśny,polny itp/ śmieci lub inne nie
czystości - na podst.art.154 §2 kodeksu wykroczeń podlega
karze grzywny do 1.000.000 zł lub karze obowiązującej w czasie
popełnienia wykroczenia.
6. Kto wbrew postanowieniom § 2 ust.6 zanieczyszcza lub zaśmieca
miejsca ogólnodostępne w sposób tam określony - na podst.
art.145 w związku z art. 75 §1 kodeksu wykroczeń podlega karze
grzywny do 500.000 zł lub karze obowiązującej w czasie popełnię
nia wykroczenia.
7. Kto z tytułu przyjętych na siebie obowiązków utrzymania czystości
i porządku poprzez organizowanie wywozu do miejsc przeznaczonych

5
do składowania odpadów i zanieczyszczeń tych obowiązków nie
realizuje,realizuje je ze znacznym opóźnieniem lub nie stosuje się
do wskazań i nakazów wydanych przez stosowne organy w celu
zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego - na podst.art.117
kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny do 1.500.000 zł lub
karze obowiązującej w czasie popełnienia wykroczenia*
8. Kto wbrew postanowieniom § 3 ust, 1 i 2 umieszcza w miejscu
do tego nie przeznaczonym reklamy, ogłoszenia, plakaty, apele
lub wystawia je na widok publiczny w innych miejscach bez zgody
zarządzającego tym miejscem - na podst.art.63 "au kodeksu
wykroczeń podlega karze grzywny do 5.000.000 zł lub karze
obowiązującej w czasie popełnienia wykroczenia.
9. Kto wbrew postanowieniom § 4 spożywa napoje alkoholowe w miejscach,
w których obowiązuje zakaz ich spożywania - na podst.art.43 ust.3
ustawy z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia
łaniu alkoholizmowi/Dz.U.Nr 35,230 z późn.zmianami/podlega karze
ograniczenia wolności do 3 miesięcy lub karze grzywny do 5 min zł
względnie karze obowiązującej w czasie popełnienia wykroczenia*

§ 6
Naruszenie zakazów wymienionych w § 1-4 nin.uchwały uprawnia
jednostki organizacyjne miasta do prowadzenia postępowania egzeku
cyjnego zgodnie z ustawą z 17.06.1966 o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji/jednolity tekst Dz.U.Nr 36,161,1991jzmiąny Dz.U.Nr 20,
78-art.4,1992/, w szczególności do stosowania grzywny w celu przy
muszenia,wykonania zastępczego oraz przymusu bezpośredniego.

§ TT
1. Zobowiązuje się jednostki organizacyjne miasta do wykonywania
niniejszej uchwały, a w szczególności:
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1/ zakład budżetowy "Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni"
- na podstawie § 2 ust. 8 w zakresie spraw określonych
w § 2 ust.1;
2/ zakład budżetowy "Miejska Administracja Budynków Komunalnych"
- na podstawie § 2 ust.8 w zakresie spraw określonych
w § 2 ust.2;
3/ Straż Miejska i policja lokalna - w zakresie spraw określonych
wszystkimi postanowieniami nin.uchwały.

§ 8
Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń
i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

O
Przewodn&fczący.
Rady MiJj/jśkiej
mgr RomsJu/K^c z\ński

