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Obowiązek  
odśnieżania w Lubece
Informacja miasta hanzeatyckiego Lubeki dla 
właścicieli nieruchomości dotycząca obowiązku 
odśnieżania i posypywaniaGdzie można otrzymać  

dalsze informacje?
Ta ulotka nie dostarczy odpowiedzi na wszystkie py-
tania związane z obowiązkiem odśnieżania. Dalsze in-
formacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu:

Serwis informacyjny
  0451 - 70 760-0,    -710
  www.entsorgung.luebeck.de 
  entsorgungsbetriebe@ebhl.de 

 Entsorgungsbetriebe Lübeck 
 Malmöstr. 22 
 23560 Lübeck

Powiemy Państwu, co należy zrobić ze względu na 
lokalną sytuację.

Podstawa prawna obowiązku odśnieżania przez 
właścicieli nieruchomości – Uchwała o oczyszczaniu 
dróg miasta hanzeatyckiego Lubeki – do wglądu w 
Internecie na stronie 
www.entsorgung.luebeck.de/Satzungen

Gdzie składować  
śnieg po silnych opadach?
Dokładne odśnieżanie jest warunkiem bezpiecznego sta-
nu drogi i znacznie obniża wysiłek i wydatki następnego 
posypywania.

Przy usuwaniu śniegu z chodników niestety ciągle do-
chodzi do zagradzania innych powierzchni komunikacyj-
nych, którymi w efekcie w najgorszym wypadku nie daje 
się chodzić. Dlatego też prośba: jeśli to tylko możliwe 
śnieg należy składować w miejscach oddalonych od chod-
ników, dróg rowerowych i jezdni, np. na powierzchniach 
pomiędzy drzewami czy w Państwa ogródkach.

Kto powinien odśnieżać w  
przypadku podeszłego wieku,  
choroby czy zmiany miejsca pobytu?
Może zastąpi Państwa jakiś uczynny sąsiad? Jeśli nie, 
muszą Państwo zlecić tę pracę innej osobie lub instytuc-
ji. Może to być dozorca lub firma zajmująca się ogroda-
mi(patrz książka telefoniczna).

Wywóz śmieci w zimie
Prosimy, aby do odśnieżanych i posypanych przez 
Państwa miejsc włączyli Państwo również miejsca post-
oju śmieciarki i miejsca transportu kubłów na śmieci 
i wartościowe odpady. Dzięki temu znacznie ułatwią 
Państwo pracę naszym pracownikom, którzy zimą i tak są 
narażeni na szczególnie utrudnienia.

Co się stanie, jeśli powierzchnie nie  
zostaną odśnieżone lub posypane?
W razie wypadku spowodowanego niedopełnieniem 
obowiązku odśnieżenia i posypania drogi muszą Państwo 
liczyć się z roszczeniami o odszkodowanie ze strony po-
szkodowanych i ich kas chorych lub stowarzyszeń zawo-
dowych. Zaniechanie obowiązku odśnieżania stanowi 
ponadto wykroczenie porządkowe (grzywna). Może 
to pociągnąć za sobą konsekwencje karne związane z 
nieumyślnym uszkodzeniem ciała. 



Drodzy mieszkańcy miasta  
hanzeatyckiego Lubeki,
Odśnieżanie to gigantyczne zadanie dla gmin i miast.

Bezpieczeństwo na jezdniach i drogach po opadach 
śniegu i podczas występowania oblodzenia można 
osiągnąć tylko wspólnym wysiłkiem wszystkich 
mieszkańców. Obowiązek odśnieżania wynika jednoz-
nacznie z przepisów prawa.

Jednak doświadczenie mówi, że często nie ma jasności 
co do tego, kto, w jakim zakresie i w jakim czasie 
jest zobowiązany do usuwania śniegu i oblodzenia. 
Ta ulotka ma dostarczyć Państwu informacji dotyczących 
najważniejszych kwestii związanych z obowiązkiem 
odśnieżania ciążącym na właścicielach nieruchomości 
przylegających do terenów publicznych. Mogą Państwo 
również bezpośrednio kontaktować się z naszymi pra-
cownikami tak, aby żadne pytanie nie pozostało bez 
odpowiedzi i abyśmy wszyscy bezpiecznie przeżyli 
następną zimę.

Jakie środki do  
posypywania są dozwolone?
Na chodnikach i drogach rowerowych publicznych ulic 
nie wolno stosować środków roztapiających śnieg, np. 
soli. Prosimy odpowiednio wcześnie zaopatrzyć się w 
dostępne w handlu środki do posypywania (gruboziar-
nisty piasek, grys, etc.). Łopatę do odśnieżania też nie 
powinni Państwo kupić tuż przed rozpoczęciem zimy.

Jeśli po silnych opadach śniegu na początku zimy za-
braknie środków do posypywania, mogą Państwo 
stosować alternatywny materiał dostępny w hurtow-
niach materiałów budowlanych, jak np. piasek do fug, 
grys do fug, gliniec i piasek do piaskownic.

Dostępny w sprzedaży piasek do kocich odchodów nie 
nadaje się do posypywania dróg.W jakim okresie należy usuwać  

śnieg i posypywać powierzchnię?
Śnieg i oblodzenie, które powstały w nocy, należy 
usuwać codziennie do godziny 8.00. Śnieg, który spadł 
i oblodzenie, które powstało później, trzeba usunąć 
natychmiast. Obowiązek usuwania śniegu i posypywa-
nia powierzchni kończy się o godzinie 20.00.

Co oznacza pojęcie  
„przylegające nieruchomości”?
Nieruchomości, które powodują powstanie obowiązku 
odśnieżania nie muszą bezpośrednio graniczyć z dro-
gami publicznymi. Między nieruchomością a ulicą 
mogą też znajdować się małe powierzchnie będące 
własnością publiczną.

Jeśli Państwa nieruchomość przylega nie tylko od 
przodu, ale też z boku i z tyłu do innych ulic, również 
te miejsca muszą Państwo odśnieżać.

Właściciele nieruchomości przylegających do terenów publicznych  
są zobowiązani do odśnieżania następujących dróg komunikacyjnych:

✔ chodniki wraz z drogami łączącymi;
✔  pobocza ulic bez wybudowanych chodników służące 

jako drogi przejścia;
✔  chodniki z pasem dla rowerzystów (ruch pieszy i 

rowerowy po tej samej powierzchni);
✔  jezdnie na obszarach o ograniczonym ruchu 

drogowym (znak nr 325 zgodnie z Ustawą o 
ruchu drogowym), obszary o ograniczonym ruchu 
drogowym nie są tożsame ze strefą ograniczenia 
prędkości do 30 km;

✔  przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniach i 
dojściach, o ile możliwe jest usunięcie śniegu i 
oblodzenia od strony chodnika;

✔  przystanki autobusowe zbudowane na chodnikach;
✔   właściciele nieruchomości nie mają obowiązku 

odśnieżania miejsc przylegających do chodników. 
Prosimy też, aby po silniejszych opadach śniegu 
ułatwili Państwo dostęp do hydrantów i studzienek 
ściekowych usuwając śnieg i oblodzenie znajdujące 
się na dojściach do nich. 


