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Dział I. Artykuły. 

 

Sprawy cywilne 

 

I. Termin zwrotu pożyczki. 

 

Pożyczyłem pieniądze znajomej osobie, jednak w umowie nie został zastrzeżony termin 

zwrotu pożyczki. Na jakich zasadach mogę żądać zwrotu pieniędzy? 

 

Zgodnie z art 723 k.c., jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik 

obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez 

dającego pożyczkę. Z kolei art. 77 § 2 k.c. stanowi: „Jeżeli umowa została zawarta w 

formie pisemnej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej albo 

jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem”. Należy zatem wystąpić do dłużnika z 

pismem zawierającym wypowiedzenie pożyczki oraz zażądać zwrotu pieniędzy powołując 

się na treść art. 723 k.c. Ponadto - żeby zdyscyplinować dłużnika – warto pouczyć go także 

o tym, że zgodnie z art. 481 § 1 k.c., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia 

pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł 

żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik 
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odpowiedzialności nie ponosi. Dłużnik będzie w zwłoce, jeśli nie zwróci pożyczki w terminie 

6 tygodni od daty otrzymania wypowiedzenia (liczy się data, w której wypowiedzenie 

dotarło do dłużnika w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią). Jeśli wysokość 

odsetek nie wynika z umowy, należą się odsetki ustawowe, stosownie do art. 481 § 2 k.c. 

Obecnie wysokość odsetek ustawowych wynosi 13% w stosunku rocznym.  

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

II. Zakupy przez Internet – zwrot towaru. 

 

Zakupiłem przez internetowy serwis aukcyjny golarkę, jednakże gdy została dostarczona 

okazało się, jest inna niż w ogłoszeniu. Czy mogę wycofać się z tego zakupu i odzyskać 

wpłacone pieniądze? 

  

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 

konsument, który zawarł umowę bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu 

środków porozumiewania się na odległość, szczególności drukowanego lub elektronicznego 

formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci 

drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem 

zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, 

telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty 

elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tzw. umowę na odległość może od 

niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 

dziesięciu dni, od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia 

jej zawarcia. 

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia odstąpieniu przed jego 

upływem. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie przez sprzedawcę, że konsumentowi wolno 

odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy. W razie odstąpienia od umowy umowa jest 

uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony 

świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w 

granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w 

terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od 

nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. W razie braku informacji o prawie do 

odstąpienie w ciągu 10 dni od dnia wydania rzeczy bądź zawarcia umowy, termin, w którym 

konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania 

rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia. 

Jeśli w tym przypadku nie upłynęło 10 dni od dostarczenia zamówionej rzeczy konsument 
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może odstąpić od umowy i otrzymać zwrot pieniędzy. 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Sprawy spadkowe 

 

III. Dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne. 

 

Zamierzam wystąpić do sądu z wnioskiem o dział spadku, przy czym w skład spadku 

wchodzi gospodarstwo rolne, które zamierzamy podzielić między spadkobierców. Czy sąd 

dokona działu zgodnie z wolą spadkobierców? 

 

Możliwości dokonania działu spadku są dwie: w drodze umowy zawartej przez 

spadkobierców (jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowa musi mieć formę aktu 

notarialnego) lub w drodze orzeczenia sądu. Należy zwrócić uwagę, że w Kodeksie cywilnym 

wciąż obowiązują przepisy ograniczające możliwość dokonywania podziału gospodarstwa 

rolnego (art. 213 i następne k.c.). Pomimo uchylenia znacznej części przepisów związanych 

z dziedziczeniem gospodarstw rolnych, nadal obowiązuje także art. 1070 k.c., stanowiący, 

że: „W razie podziału gospodarstwa rolnego, które należy do spadku, stosuje się 

odpowiednio przepisy o podziale gospodarstw rolnych przy zniesieniu współwłasności”  

(chodzi o wspomniane już przepisy: art. 213 i następne k.c). Oznacza to, że sąd może 

np. uznać, że fizyczny podział gospodarstwa jest sprzeczny z zasadami prawidłowej 

gospodarki i nie uznać za zasadny sposób podziału proponowany przez spadkobierców, 

nawet jeśli ich żądania są w tej kwestii ze sobą zgodne.  Takiego ograniczenia nie ma 

w razie dokonywania umownego działu spadku – strony mogą w zasadzie dowolnie dzielić 

gospodarstwo rolne w drodze umowy. Składając wniosek o dział spadku do sądu, 

spadkobiercy muszą się zatem liczyć z tym, że sposób dokonanego przez sąd działu może 

odbiegać od ich zgodnej woli. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

IV. Zapis. 

 

W testamencie mojej matki ustanowiony został dla mnie zapis czym jest taki zapis i jakie 

daje prawa uprawnionemu? 

  

Zapis (zwany również zapisem zwykłym w odróżnieniu od zapisu windykacyjnego) polega 

na tym iż spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę 

ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na 



 5 

rzecz oznaczonej osoby przy czym spadkodawca może obciążyć zapisem także zapisobiorcę 

jest to tzw. dalszy zapis. 

W przypadku braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobiorca może żądać wykonania 

zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu, jednakże zapisobiorca obciążony dalszym 

zapisem może powstrzymać się z jego wykonaniem, aż do chwili wykonania zapisu przez 

spadkobiercę. 

Zapis może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. 

Przy czym należy pamiętać, iż zapisobiorca nie nabywa przeznaczonego mu prawa 

bezpośrednio, a jedynie może żądać jego wykonania od obciążonego zapisem spadkobiercy. 

Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, zapis obciąża ich w stosunku do wielkości ich 

udziałów spadkowych, chyba że spadkodawca postanowił inaczej. 

W przypadku braku odmiennej woli spadkodawcy zapis rzeczy oznaczonej co do tożsamości 

jest bezskuteczny, jeżeli rzecz zapisana nie należy do spadku w chwili jego otwarcia albo 

jeżeli spadkodawca był w chwili swej śmierci zobowiązany do zbycia tej rzeczy. 

Jeżeli osoba, na której rzecz został uczyniony zapis, nie chce lub nie może być zapisobiorcą, 

obciążony zapisem zostaje zwolniony od obowiązku jego wykonania, powinien jednak w 

braku odmiennej woli spadkodawcy wykonać dalsze zapisy. 

Należy mieć na uwadze, iż roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu 

od dnia wymagalności. 

 

 §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

§ 

 

Prawo pracy 

 

V. Decyzja stwierdzająca chorobę zawodową. 

 

Otrzymałam pozytywną dla mnie decyzję państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego w kwestii stwierdzenia choroby zawodowej. Od decyzji odwołał się pracodawca. 

W odwołaniu znalazły się jednak argumenty  wg mnie niezgodne z prawdą. Co mogę zrobić 

w tej sytuacji? 

 

Postępowanie administracyjne jest uregulowane w znacznej mierze ustawą – Kodeks 

postępowania administracyjnego. Jedną z zasad postępowania administracyjnego jest 

zasada czynnego udziału stron w postępowaniu, wyrażona w art. 10 § 1 k.p.a: Organy 

administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 

postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Przestrzeganie tej zasady jest 

bezwzględnym obowiązkiem organu. Strona ma zatem prawo w toku postępowania np. do 
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ustosunkowania się do twierdzeń zawartych np. w złożonym przez pracodawcę odwołaniu. 

Jeśli strona nie zgadza się z zawartymi w nim twierdzeniami, może (a wziąwszy pod uwagę 

konieczność dbałości o swoje interesy nawet powinna) wystosować pismo, w którym 

wypowie się co do twierdzeń pracodawcy zawartych w odwołaniu, np. przedstawi swoje 

stanowisko i w razie potrzeby również dowody na jego poparcie.  Pismo takie powinno być 

adresowane do organu, który aktualnie prowadzi postępowanie, tj. po skutecznym 

wniesieniu odwołania – do organu drugiej instancji, którym w niniejszej sprawie jest 

państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.  

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Prawo o ruchu drogowym. 

 

VI. Zasady przewożenie dziecka w samochodzie. 

 

Mam 2-letnią córkę, czy mogę ją przewozić w foteliku na przednim siedzeniu pojazdu? 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym, w pojeździe samochodowym 

wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm 

wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, 

odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. 

 

Zabronione jest natomiast przewożenie w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do 

kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę 

powietrzną dla pasażera oraz przewożenie, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka 

w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego (art. 45 ust. 2 pkt 

powyższej ustawy). 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

VII. Korzystanie ze skutera przez osobę niepełnoletnią. 

 

Mój 14 letni syn dostał na urodziny skuter. Czy może on przewozić pasażerów? 

 

W przepisach Prawa o ruchu drogowym brak jest ograniczeń odnośnie przewożenia 

pasażerów, poza regulacją dotyczącą maksymalnej dopuszczalnej prędkość motoroweru, 

którym przewozi się dziecko w wieku do 7 lat, która wynosi 40 km/h. 

Ponadto jeżeli motorower posiada homologację na dwie osoby, to powinny one zająć 

miejsce przewidziane konstrukcyjnie dla danego typu pojazdu. 
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Wskazać dodatkowo należy, iż zgodnie z dyspozycją art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawa 

o ruchu drogowym, kierującemu zabrania się przewożenia osoby w stanie nietrzeźwym, w 

stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub 

motorowerze albo motocyklu, chyba że jest przewożona w bocznym wózku. 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

VIII. Opony z kolcami w okresie zimowy. 

 

Wybieram się niedługo w góry i w celu przygotowania wyjazdu chciałbym się upewnić czy 

na terytorium Polski dozwolone jest używanie w okresie zimowych opon z kolcami? 

 

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierującemu zabrania się 

używania opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi. Kierujący 

może jednak założyć na opony łańcuchy przeciwślizgowe, należy jednak pamiętać że ich 

używanie jest dozwolone tylko na drodze pokrytej śniegiem.  

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

IX. Obowiązki kierującego skuterem. 

 

Czy osoba poruszająca się skuterem zobowiązana jest przestrzegać jakieś dodatkowe 

przepisy prawa ruchu drogowego? 

 

Zgodnie z treścią art. 40 Ustawy Prawa o ruchu drogowym: Kierujący motocyklem lub 

motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie 

jazdy hełmów ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym. 

 

Ponadto, kierującemu motorowerem zabrania się: 

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu; 

2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub 

podnóżkach; 

3) czepiania się pojazdów. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

X. Utracone prawo jazdy – prawa i obowiązki kierowcy. 
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Czy mogę poruszać się pojazdem z zaświadczeniem o utracie/wymianie dokumentu? 

 

W przypadku utracenia dokumentu prawa jazdy, a także o jego zniszczeniu, w stopniu 

powodującym ich nieczytelność, niezależnie od przyczyny, osoba posiadająca uprawnienie 

do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o tym fakcie. 

 

W wyniku zawiadomienia, starosta, na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą 

wtórnik dokumentu pod warunkiem: 

1) złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczenia 

o utracie dokumentu; 

2) zwrotu zniszczonego dokumentu albo 

3) zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych. 

W razie odzyskania utraconego dokumentu, dokument ten należy zwrócić do starosty. 

 

Jak natomiast stanowi art. 38 Prawa o ruchu drogowym kierujący pojazdem jest 

obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla 

danego rodzaju pojazdu lub kierującego: 

1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem; 

2) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu; 

3) dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie składki 

tego ubezpieczenia; 

4) zaświadczenie, o którym mowa w art. 95a ust. 1 pkt 2 (spełnienie warunków 

koniecznych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych); 

5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy. 

 

Zaświadczenie o którym mowa w pytaniu, nie jest dokumentem stwierdzającym 

uprawnienie do kierowania pojazdem, w związku z powyższym kierowanie pojazdem 

w takiej sytuacji będzie stanowiło wypełnienie przesłanek wykroczenia wskazanego w 

art. 95 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym: „Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, 

nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 złotych 

albo karze nagany”. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

XI. Odpowiedzialność za niezapięte pasy bezpieczeństwa. 

 

Kto odpowiada za niezapięte pasy bezpieczeństwa? Kierowca czy pasażer? 
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Zarówno kierujący pojazdem, jak i osoba przewożona pojazdem wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z nich podczas jazdy. Zatem każda z tych osób, 

która nie dokonała zapięcia pasów bezpieczeństwa, tj. pasażerem, jak i kierowcą 

indywidualnie odpowiadają za niedopełnienie tego obowiązku.  

 

Wskazać również należy, iż zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym 

(t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), kierujący pojazdem niezależnie od 

nałożenia mandatu na pasażera również może być ukarany mandatem za kierowanie 

pojazdem przewożącym pasażerów nie korzystających z pasów bezpieczeństwa. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Sprawy różne 

 

XII. Skutki powierzenia przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej 

wykonania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu 

uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się Pan A., który poinformował 

dyżurującego w Centrum prawnika, że rozważa możliwość powierzenia wykonania prac 

budowlanych w swoim gospodarstwie domowym obywatelom Armenii przebywającym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie. Pan A. poprosił o udzielenie informacji 

dotyczących konsekwencji prawnych, związanych z ewentualną realizacją swojego zamiaru. 

  

Prawnik poinformował Pana A., że sankcje dla podmiotów powierzających wykonywanie 

pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012, poz. 769). Prawnik wyjaśnił 

jednocześnie, że z przepisów ustawy, o której mowa wynika, że podmiot powierzający 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany żądać od cudzoziemca przedstawienia 

przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że powierzenie, w tym samym czasie, wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

Tej samej karze podlega ten, kto w związku prowadzoną działalnością gospodarczą 

uporczywie powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego 

dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś w 
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przypadku, gdy praca nie ma związku z prowadzoną przez powierzającego wykonywanie 

pracy działalnością gospodarczą, powierzanie jej podlega karze grzywny do 10.000,00 zł. 

Prawnik poinformował także, że orzekanie w sprawach, o których mowa, odbywa się w 

zależności od rodzaju naruszenia prawa - w trybie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 593 z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 24 

sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z 

2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.). W tych sprawach oskarżycielem publicznym jest 

organ Straży Granicznej dokonujący kontroli lub inspektor pracy. 

   

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

  

XIII. „Od czego są organy gminy?” 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się Pan S., który poprosił dyżurującego 

w Centrum prawnika, o udzielenie mu podstawowych informacji dotyczących tego „od czego 

jest rada gminy i od czego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta).” 

 

Prawnik wyjaśnił Panu S, że stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 594) do właściwości rady gminy, 

tj. organu uchwałodawczego (stanowiącego) gminy - należą wszystkie sprawy pozostające 

w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, zaś do wyłącznej właściwości 

tego organu zastrzeżone są: (1) uchwalanie statutu gminy; (2) ustalanie wynagrodzenia 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta), stanowienie o kierunkach jego działania oraz 

przyjmowanie sprawozdań z jego działalności; (3) powoływanie i odwoływanie (na wniosek 

wójta, burmistrza, prezydenta miasta) - skarbnika gminy, który jest głównym księgowym 

budżetu; (4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu 

oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego 

tytułu; (5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

(6) uchwalanie programów gospodarczych; (7) ustalanie zakresu działania jednostek 

pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad 

przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki; 

(8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych 

w odrębnych ustawach; (9) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie 

zaciągać zobowiązania; (10) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi 

gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku; 11) podejmowanie uchwał 

w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz 

przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych; 
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12) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami 

publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260), a także wznoszenia pomników; 

(13) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy; (14) podejmowanie uchwał w sprawie 

zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów; (15) podejmowanie uchwał 

w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: 

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy 

szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, 

gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, 

których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może 

dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, b) emitowania obligacji oraz 

określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta, c) zaciągania 

długoterminowych pożyczek i kredytów, d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek 

i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, e) zobowiązań 

w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę 

ustalaną corocznie przez radę gminy, f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni 

oraz rozwiązywania i występowania z nich, g) określania zasad wnoszenia, cofania i 

zbywania udziałów i akcji przez wójta, h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji 

przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania 

ich w majątek, i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez 

wójta w roku budżetowym; (16) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami 

do kompetencji rady gminy. 

 

Prawnik poinformował także Pana S., że z przepisów powołanej wyżej ustawy o 

samorządzie gminnym wynika, że organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent 

miasta) kieruje bieżącymi sprawami gminy, reprezentuje ją na zewnątrz oraz wykonuje 

uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Wyjaśnił ponadto, że do 

jego zadań organu wykonawczego gminy, należy w szczególności: (1) przygotowywanie 

projektów uchwał rady gminy; (2) określanie sposobu wykonywania uchwał; (3) 

gospodarowanie mieniem komunalnym; (4) wykonywanie budżetu; (5) zatrudnianie i 

zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

 §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

§ 

 

XIV. Wylewanie nieczystości z szamba. 

 

Mój sąsiad wylewa na pobliskie pole zawartość szamba, pomimo że istnieje obowiązek 
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wywożenia jego zawartości. Takie postępowanie powoduje m. in. straszny smród w okolicy. 

Co można z tym zrobić? 

 

Kwestię usuwania nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb), w tym sposób 

i częstotliwość opróżniania zbiorników, reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 

z późn. zm.), a także regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 

uchwalany przez Radę Gminy (Miasta). Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów 

ustawy należy do właściwości wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, w razie 

potrzeby mogą oni przy wykonywaniu czynności kontrolnych skorzystać z pomocy Policji 

(art. 9u-9v ustawy).Te same organy sprawują też nadzór nad realizacją obowiązków 

właścicieli nieruchomości w zakresie np. pozbywania się nieczystości ciekłych. 

 

W związku z tym konieczne jest zwrócenie się, najlepiej pisemnie, do burmistrza 

o skontrolowanie tego stanu rzeczy i podjęcie stosownych działań. Warto przypomnieć też, 

że nie wykonywanie niektórych obowiązków wynikających z ustawy lub wspomnianego 

regulaminu, jest wykroczeniem, zagrożonym karą grzywny od 20 zł do 5000 zł (art. 10 

ustawy w zw. z art. 24 Kodeksu wykroczeń). Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach nie są jednak jedyną podstawą i możliwą drogą obrony przed 

uciążliwościami ze strony sąsiada. Emitowanie na gruncie nieprzyjemnych zapachów może 

stanowić tez niedozwoloną immisję w świetle art. 144 k.c. (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) i niezależnie od 

wyżej wskazanej drogi administracyjnej, można też dochodzić zaniechania tego typu 

praktyk w drodze powództwa cywilnego przed sądem powszechnym.  

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

 

I. Zniesienie separacji. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się beneficjent, który ma 

prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego właściwego do rozpoznania sprawy orzeczoną 

separację małżeństwa stron. W przedmiotowej sprawie z mocy ustawy nastąpiły również 

rozstrzygnięcia co do władzy rodzicielskiej i co do roszczeń alimentacyjnych na dwoje 

małoletnich dzieci. Obecnie od pewnego czasu nastąpiła poprawa w relacjach między 

małżonkami, uległy również poprawie relacje z małoletnimi dziećmi stron i beneficjent 
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chciałby powrócić do pierwotnego stanu sprzed orzeczenia separacji, co również jest 

zaaprobowane przez żonę. 

  

Stan prawny sprawy: art.61 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25.02.1964 roku / 

Dz.U. z 1964 roku nr 9 , poz.59 ze zm./ 

  

W niniejszej sprawie o ile faktycznie relacje między małżonkami wróciły do normy i nie 

widzą sensu utrzymywania prawnej separacji winny wystąpić z wnioskiem o zniesienie 

separacji. 

Jeśli to jest zgodne żądanie stron Sąd orzeka o zniesieniu separacji. Z chwilą orzeczenia 

separacji ustają jej skutki. 

Orzekając zniesienie separacji Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi 

dziećmi stron, jeśli w wyroku orzekającym separację zawarte było orzeczenie w tym 

przedmiocie. 

Składając wniosek o zniesienie separacji należy uiścić kwotę 100 zł tytułem stałej opłaty 

sądowej, chyba że strona zostanie zwolniona od jej uiszczenia przez Sąd. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

II. Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności? 

 

W celu uzyskania zaświadczenia o niekaralności konieczne jest złożenie w Krajowym 

Rejestrze Karnym dowolnego Sądu Rejonowego wniosku: „Zapytania o udzielenie informacji 

o osobie" na dostępnym w sądzie formularzu. 

Formularz należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym. 

Za udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę 

w wysokości 50 zł, w znakach opłaty sądowej. 

Odbioru „Zapytania" może dokonać inna osoba niż wskazana we wniosku, musi jednak 

w tym celu posiadać pisemne PEŁNOMOCNICTWO DO ODBIORU od osoby wskazanej we 

wniosku i mieć przy sobie dowód osobisty. Pełnomocnictwo winno być zaopatrzone w opłatę 

skarbowa w wysokości 17 zł, chyba, że zostało udzielone na rzecz członka rodziny osoby, 

której zapytanie dotyczy. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

 

I. Droga publiczna. 

 

http://www.olesnica.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=94:jak-uzyska-zawiadczenie-o-niekaralnoci&catid=81:zawiadczenia&Itemid=160
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Droga publiczna, to droga zaliczona do jednej z kategorii dróg na podstawie ustawy z dnia 

21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), z której 

może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami 

określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Droga staje się drogą 

publiczną wyniku przyznania jej tej kategorii. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

II. Droga wewnętrzna (niepubliczna). 

 

Droga niepubliczna = droga wewnętrzna, to droga niezaliczona do żadnej z kategorii dróg 

publicznych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.).  

Drogami wewnętrznymi są przede wszystkim drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe 

do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, 

a także place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami. Jako drogi niepubliczne 

zakwalifikowane również pozostają pętle autobusowe oraz drogi zlokalizowane na terenach 

prywatnych (drogi prywatne). 

Droga niepubliczna może być ogólnodostępna, dotyczy to np. dróg położonych na 

nieruchomościach stanowiących własność gmin, bądź powiatów, które nie posiadają statusu 

dróg publicznych), lub nieogólnodostępna, gdy właściciel terenu wykorzystywanego, jako 

droga może ją zamknąć, bądź ograniczyć możliwość przejazdy poprzez wprowadzenie opłat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głównym kryterium doboru informacji publikowanych w Newsletterze są potrzeby i interesy osób odwiedzających 

kolpingowskie Centra Porad Prawnych i Obywatelskich (więcej informacji: www.prawo.kolping.pl). 

 

Newsletter opracowywany jest na podstawie ogólnie dostępnych materiałów, m.in.: 

Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych, komunikatów organów administracji publicznej. 
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