……….., dnia ………..r.
DECYZJA
Nr ………..
Na podstawie art. 5 ust. 7 w zw. z ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz art. 104, art.
107 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
z urzędu,
Burmistrz Miasta ………..
1.Nakazuje Panu ……….. i Pani ……….., właścicielom nieruchomości położonej w ……….. przy
ulicy ……….. nr ……….. (działka nr ………..), uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy granicy
nieruchomości.
2.Nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
UZASADNIENIE
Pan ……….. i Pani ……….. są właścicielami nieruchomości położonej w ……….. przy ulicy
……….. nr ……….. (działka nr ………..). Strony nie wykonują obowiązku uprzątnięcia błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obecny stan chodników bezpośrednio przylegających do
nieruchomości powoduje zagrożenie dla ruchu pieszych, zalegają na nich duże ilości śniegu i błota,
chodniki te są częściowo oblodzone.
Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), w przypadku stwierdzenia niewykonania
obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, Burmistrz zobowiązany jest do wydania decyzji
nakazującej wykonanie obowiązku.
Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nastąpiło w oparciu o art. 108 Kodeksu
postępowania administracyjnego ze względu na potrzebę niezwłocznego usunięcia stanu zagrożenia
dla życia i zdrowia pieszych.
Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej - art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
Pieczęć urzędowa
Imię, nazwisko i podpis
osoby uprawnionej do wydania decyzji
z podaniem stanowiska służbowego
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
……….. . Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta ……….., w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

