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Skrzynka pocztowa przy ka?dej posesji

To dzi? w Polsce prawny obowi?zek. Skrzynka to te?, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek
i miast, który powinien by? standardem – jak numer domu czy dzwonek do drzwi.
Ka?dy z nas - mieszka?ców gminy otrzymuje przecie? na adres domowy listy, gazety lub zawiadomienia o mo?liwo?ci
odbioru przesy?ek. Oczywi?cie z ró?n? cz?stotliwo?ci? – jedni niemal codziennie inni rzadziej, np. kilka razy w roku.
Wszystkim nam jednak zdarza si? narzeka?, ?e listy lub gazety s? zamoczone, zniszczone albo, ?e nie otrzymali?my
oczekiwanego listu, awiza, czy cho?by ró?nych informatorów dotycz?cych Naszej Gminy.
DLACZEGO WARTO?
Po pierwsze - sami niewielkim kosztem mo?emy skutecznie zapobiec takim sytuacjom.
Po drugie - uchroni to przesy?ki nie tylko przed dzia?aniem warunków atmosferycznych ale tak?e, co wa?ne, przed
dost?pem do nich innych osób. Zadbamy przy tym o to, aby korespondencja dociera?a do nas niezniszczona.
W ZGODZIE Z PRZEPISAMI.
Nie bez znaczenia jest równie? to, ?e umieszczaj?c oddawcz? skrzynk? pocztow? w miejscu dost?pnym dla
operatorów pocztowych dowodzimy, ?e jeste?my spo?eczno?ci? odpowiedzialn? - respektuj?c? obowi?zuj?ce przepisy
prawa. O obowi?zku (od 1 stycznia 2013 r.) umieszczenia skrzynki pocztowej mówi? przepisy Ustawy Prawo Pocztowe
oraz Rozporz?dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.
Jednocze?nie przypominamy o obowi?zku oznakowania posesji tabliczk? z numerem porz?dkowym.
Nale?y doda? równie?, i? w?a?ciciele nieruchomo?ci zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomo?ciami
zarz?dzaj?, maj? obowi?zek umieszczenia w widocznym miejscu na ?cianie frontowej budynku tabliczki z numerem
porz?dkowym. Obowi?zek oznaczenia budynku numerem porz?dkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Dz.U. 2017.0.2101 t. j.). Niedope?nienie obowi?zku wynikaj?cego z powy?szego przepisu skutkuje
pope?nieniem wykroczenia okre?lonego w art. 64 Kodeksu Wykrocze? (Dz. U. 2018.0.618 t. j.).
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Powy?sze aspekty maj? zarówno znaczenie dla poprawy jako?ci i skuteczno?ci dostarczanej do adresatów
korespondencji, ale tak?e istotnie usprawniaj? dzia?ania wszystkich podmiotów, dla których ?atwo?? identyfikacji
domów jest niezwykle wa?na, czasami nawet dla ratowania zdrowia i ?ycia.
?ród?o: Poczta Polska
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