
Ustawa z dnia o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – art. 5       

       

     Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości                  

i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do 

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń                

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,  

pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami   

odrębnymi,  
 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. 1996 

Nr 132 poz. 622 

 
 



 

    Ustawa z dnia o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

                                               - art. 10 ust. 2  

 

     Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 

ust. 1 podlega karze grzywny. 
 
 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 

 
 
 
 



Ustawa o odpadach - art.155.  

     Termiczne   przekształcanie odpadów prowadzi 

się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we 

współspalarniach  odpadów, z zastrzeżeniem art. 31  

 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21)  

 

  
 
 



Ustawa o odpadach -  art. 191.  

       Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie 
przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów podlega karze aresztu             
(5- 30 dni) albo grzywny (20 – 5000 zł). 

 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) 

 

 



 

 

Kodeks karny - art. 225. 
 

 1.  

 

     Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli         

w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej     

do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności 

służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3         

 

 
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny  (Dz.U. z 1997r Nr88,     

  poz.553 z późn.zm.) 

 

  

 

 



Kodeks cywilny – art. 144 

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu 
swego prawa powstrzymywać się od działań, które by 
zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad 
przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. 

 

 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93) 

 


