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OBOWIĄZEK ZAINSTALOWANIA SKRZYNKI POCZTOWEJ!!!

  

 ZA BRAK SKRZYNKI POCZTOWEJ GROZI KARA GRZYWNY!!!

  

 Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
2188 z późn. zm.) na właścicielach lub współwłaścicielach nieruchomości / budynków
mieszkalnych ciąży obowiązek zainstalowania oddawczej skrzynki pocztowej.

  

„Art.  40.  [Oddawcze skrzynki pocztowe] 

  

1.  Właściciel lub współwłaściciele:

  

1) nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny,

  

2) budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

  

- są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w
przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

  

  

  

2.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany:

  

1) w budynkach jednorodzinnych - przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed
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drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;

  

2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale - przez
umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek
pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o
innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.”

  

 Ponadto zgodnie z art. 127 cytowanej wyżej ustawy za naruszenie przepisów związanych z
umieszczaniem oddawczej skrzynki pocztowej może być nałożona kar pieniężna.

  

„ Art. 127. [Kara pieniężna za naruszenie przepisów związanych z umieszczaniem oddawczej
skrzynki pocztowej]

  

1. Karze pieniężnej podlega, kto nie realizuje obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki
pocztowej albo umieszcza oddawczą skrzynkę pocztową niespełniającą wymogów, o których
mowa w art. 40.

  

2. Karę pieniężną wymierza się po przeprowadzeniu kontroli wszczętej na podstawie
zawiadomienia o naruszeniu obowiązków, o których mowa w ust. 1.

  

3. Wysokość kary pieniężnej wynosi od 50 złotych do 10 000 złotych. Ustalając wysokość kary
pieniężnej, Prezes UKE bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu.

  

4. Prezes UKE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest
znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek.”
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Wymagania dotyczące skrzynek pocztowych określone zostały w Rozporządzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych
(Dz.U. poz. 506), którego treść znajduje się TUTAJ
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