
STRAŻ GMINNA W DYGOWIE 

CZĘŚĆ OPISOWA WYBRANYCH WYKROCZEŃ, 

za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do stosowania postępowania mandatowego: 

Art. 50 Kw  

Kto nie opuszcza zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego organu, podlega karze aresztu albo 

grzywny.  

Komentarz:  

Przepis art. 50 ma na celu ochronę porządku i spokoju publicznego przed zbiegowiskami. Odpowiedzialność za czyn z 

art. 50 zachodzi w stosunku do tych wszystkich osób, które uczestniczą w zbiegowisku, tj, samorzutnym, 

przypadkowym zgromadzeniu się bliżej nieokreślonej liczby osób w miejscu publicznym, do którego każdy może się 

przyłączyć, pomimo wezwania właściwego organu do rozejścia się.  

Straż Miejska jest organem uprawnionym do wezwania do rozejścia się.  

Odpowiedzialność za wykroczenie z art. 50 ma miejsce wobec sprawcy nieopuszczającego zbiegowiska bez względu na 

przyczynę powstania tego zbiegowiska, jak i na fakt, iż inne osoby również nie opuściły tego zbiegowiska.  

Wykroczenie z art. 50 można popełnić zarówno umyślnie, jaki i nieumyślnie. Z umyślnością mamy do czynienia 

wówczas, gdy sprawca nie chce opuścić zbiegowiska po wezwaniu do rozejścia się, a z nieumyślnością wówczas, gdy 

sprawca na podstawie towarzyszących okoliczności mógł i powinien był się zorientować, że takie wezwanie było 

wydane, lecz on nadal nie opuszcza tego zbiegowiska.  

Art. 51 Kw  

§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek 

nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo 

grzywny.  

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca do-puszcza się go, będąc pod wpływem 

alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, 

ograniczenia wolności albo grzywny.  

Komentarz:  

Zakłócenie spokoju publicznego interpretuje się, jako naruszenie równowagi psychicznej ludzi znajdujących się w 

miejscach dostępnych dla nieokreślonej liczby osób. Z zakłóceniem tym będziemy mieć do czynienia zarówno wtedy, gdy 

działanie podjęte było w  miejscu publicznym jak i nie publicznym. Ważne jest aby skutek dotknął osoby znajdujące się 

w miejscu publicznym, a więc w takim, w którym wybryk mógł dotrzeć do większej liczby nieoznaczonych osób i że 

wywołał on przewidziane w ustawie skutki przynajmniej w stosunku do jednej osoby.  

Zakłócenie porządku publicznego interpretuje się, jako wywołanie takiego stanu, który w danym miejscu, czasie, 

okolicznościach i zgodnie z przyjętymi zwyczajami i obowiązującymi przepisami uważa się za nienormalny i który 

odczuwany jest jako utrudnienie lub uniemożliwienie ludziom normalnego zachowania się w miejscach dostępnych dla 

bliżej nie określonej liczby osób. Skutek ten musi dotknąć przynajmniej jednej osoby.  

Zakłócenie spoczynku nocnego polega na uniemożliwieniu przynajmniej jednej osobie, odpoczęcia w ciszy, która 

obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00 przy czym odpoczynek ten nie musi przejawiać się w formie snu.  

Wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym interpretuje się jako spowodowanie negatywnej reakcji otoczenia na 

zachowanie się sprawcy. Reakcją tą w zasadzie jest uczucie wstrętu, oburzenia, obrzydzenia czy niesmaku. Musi ono 

wystąpić co najmniej u jednej postronnej osoby, niebędącej nadmiernie wrażliwą, a całe zdarzenie wywołujące ten 

skutek musi nastąpić w miejscu publicznym. Podkreśla się, że w sprawach o wywołanie zgorszenia nie jest 

wystarczające notatka sporządzona przez Strażnika stwierdzająca, że zachowanie się osobnika wywołało zgorszenie w 

miejscu publicznym. Należy dążyć do tego, aby zgorszenie zostało udowodnione zeznaniami świadka zdarzenia, który je 

odczuł. Osobą zgorszoną powinna być osoba postronna.   

Istotą wybryku określonego w art. 51 jest zachowanie, które pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia 

społecznego.  

Art. 54 Kw  



Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w 

miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.  

Komentarz:  

Odpowiedzialność za wykroczenie z art. 54 zachodzi w stosunku do osoby, która swoim zachowaniem się narusza 

przepisy porządkowe zawarte w innych aktach prawnych niż kodeks wykroczeń co czyni, iż przepis art. 54 ma charakter 

blankietowy.  

Warunkiem odpowiedzialności za wykroczenie z art. 54 jest naruszenie przepisów porządkowych, które zostały wydane 

tylko z upoważnienia ustawy i tylko wtedy gdy same te przepisy porządkowe nie określają sankcji za ich przekroczenie 

lub niedopełnienie.  

Art. 55 Kw  

Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.  

Komentarz:  

Przepis art. 55 ma na celu ochronę porządku w zakresie korzystania z wody dla celów rekreacyjnych. Zakaz kąpieli 

często ma na uwadze bezpieczeństwo osób kąpiących się. Kąpiel jest bowiem zabroniona z reguły w miejscach 

niebezpiecznych. Kąpieli nie można utożsamiać tylko z pływaniem. Kąpielą jest również przebywaniem w wodzie.  

Wykroczenie z art. 55 można popełnić zarówno umyślnie jak i  nieumyślnie.  

Art. 58 Kw  

§ 1. Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym, podlega karze 

ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.  

Komentarz:  

Przepis art. 58 przewiduje odpowiedzialność względem tego, kto mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy 

żebrze w miejscu publicznym. Karane zatem jest zachowanie polegające na żebraniu tj. proszeniu o wsparcie przy 

zaistnieniu po stronie sprawcy dwóch powyższych przesłanek.  

Art. 60
1 
Kw  

§ 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 

wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze 

ograniczenia wolności albo grzywny.  

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej 

zmian danych objętych wpisem.  

§ 3. Kto będąc przedsiębiorcą wprowadza do obrotu towar bez wymaganych oznaczeń, podlega karze grzywny.  

§ 4. Kto:  

1) wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,  

   

Komentarz:  

Wykroczenie z art. 60
1
 znajduje bliższe sprecyzowanie w ustawie z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.)  

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wyjaśnia, iż działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność 

wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także 

działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przepisów tej ustawy nie stosuje się do 

działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, 

warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.  



Zachowanie się sprawcy tego wykroczenia polega na wykonywaniu działalności gospodarczej bez wymaganego 

zgłoszenia do Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź na jej prowadzeniu bez wpisu do rejestru działalności 

regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia.  

Na mocy art. 14 tej ustawy przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do Rejestru 

Przedsiębiorców w KRS albo do EDG.  

EDG prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.  

Wykroczenie z art. 60
1
§ 2 popełnia ten, kto nie dopełnia obowiązku wynikającego z art. 33 w/w ustawy. W myśl tego 

przepisu przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:  

1.      zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych powstałych po dniu dokonania wpisu do EDG,  

2.      wykreślenie - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.  

Odpowiedzialność za wykroczenie z  art. 60
1
§ 3 ma miejsce w przypadku naruszenia art. 20 i 21 tejże ustawy. W myśl 

tego przepisu przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium RP jest obowiązany do zamieszczenia na 

towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji informacji w języku polskim zawierających: firmę przedsiębiorcy i 

jego adres, nazwę towaru i inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.  

Wykroczenie z  art. 60
1
§ 3 polega również na zaniechaniu oznaczenia siedziby i miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej.  

Wykroczenie z art. z  art. 60
1
§ 4 pkt 1 polega na wykonywaniu zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek 

bez wymaganych uprawnień. Wymóg posiadania takich uprawnień określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach 

turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) Jeśli chodzi o przewodników turystycznych uzyskanie 

uprawnień wymagane jest w przypadku prowadzenia wycieczek oraz fachowego udzielania ich uczestnikom informacji 

o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach.  

W przypadku pilotów wycieczek uprawnienie jest wymagane przy sprawowaniu, w imieniu organizatora turystyki, 

opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej w niezbędnym zakresie, wynikającym z charakteru imprezy, czuwania nad 

sposobem wykonywania usług, świadczonych na rzecz uczestników podczas imprezy oraz przyjmowanie od nich 

reklamacji dot. świadczonych im usług.  

Wykonywanie w/w czynności, bez wymaganego uprawnienia stanowi wykroczenie.  

Art. 63a Kw  

§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis 

lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.  

Komentarz:  

Zachowanie się sprawcy wykroczenia z art. 63a polega na umieszczeniu w miejscu publicznym, do tego nie 

przeznaczonym lub wystawianiu na widok publiczny w innym miejscu, bez zgody zarządzającego tym miejscem, 

ogłoszenia, plakatu, afisza, apelu, ulotki, napisu lub rysunku. Przepis ten ma na celu ochronę miejsc publicznych przed 

zachowaniami, wyniku których miejsca te zostają oszpecone afiszami, plakatami itp. Ogłoszenia te powinny być tylko 

wywieszone w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych.  

Wykroczenie z art. 63a zachodzi również w przypadku wystawienia w/w ogłoszenia czy plakatu w innym miejscu, bez 

zgody zarządzającego tym miejscem.  

Wykroczenie z art. 63a można popełnić zarówno umyślnie, jak i nie umyślnie.  

W przypadku, gdy treść powyższego plakatu, ulotki itp. ma charakter nieprzyzwoity - czyn sprawcy wyczerpuje 

znamiona wykroczenia z art. 141 Kw., za który Strażnicy są upoważnieni do nakładania grzywien w postaci MK   

Art. 64 Kw  

§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia 

obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem 



porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych 

albo karze nagany.  

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym 

nieruchomości.  

Komentarz:  

Przepis art. 64 ma na celu ochronę porządku publicznego w zakresie należytej informacji o nazwach ulic, placów, 

miejscowości i nr porządkowych nieruchomości. Wykroczenie z art. 64 może popełnić jedynie osoba odpowiedzialna, 

na której spoczywa obowiązek umieszczenia informacji o których mowa w komentowanym artykule. Z reguły taką osobą 

będzie właściciel bądź administrator.  

Wykroczenie to można popełnić umyślnie lub nieumyślnie.  

Niszczenie lub usuwanie tablic z nazwami miejscowości, ulic czy numeracją nieruchomości stanowi wykroczenie z art. 

143 Kw, za który Strażnicy są upoważnieni do nakładania grzywien w postaci MK.  

 Art. 65 Kw  

§ 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do 

legitymowania:  

1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,  

2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, podlega karze grzywny.  

   

Komentarz:  

Dla stwierdzenia wykroczenia z art. 65§ 1 wymagane jest, by sprawca umyślnie wprowadził w błąd organ państwowy 

lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania co do tożsamości własnej lub innej osoby bądź też co do 

swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania.  

Wprowadzenie w błąd może być osiągnięte za pomocą słowa lub pisma, może nastąpić również przez zatajenie 

prawdziwego stanu rzeczy np. podania fałszywego nazwiska, imienia, zawodu, miejsca pracy lub zamieszkania, a także 

na skutek takiego zachowania się sprawcy, które może prowadzić do wyciągnięcia błędnych wniosków przez organ 

państwowy.  

Wykroczenie z art. 65 można popełnić tylko umyślnie.  

Art. 67 Kw  

§ 1. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, 

samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim 

ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny.  

§ 2. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie, afisz lub plakat wystawiony publicznie przez instytucję 

artystyczną, rozrywkową lub sportową albo w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim 

ogłoszeniem, afiszem lub plakatem, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.    

   

Komentarz:  

Zachowanie się sprawcy wykroczenia opisanego w art. 67 polega na uszkadzaniu ogłoszeń, powodując w ten sposób 

uniemożliwienia zaznajomienia się z nim.  

Wykroczenie z art. 67§ 1 zachodzi gdy sprawca zniszczył ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, 

samorządową albo organizację społeczną, a wykroczenie z § 2 gdy sprawca zniszczy ogłoszenie, afisz lub plakat 

wystawiony publicznie przez instytucje artystyczną, rozrywkową lub sportową.  



Wykroczenie z art. 67 można popełnić tylko umyślnie.  

Art. 72 Kw  

Kto wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia 

lub zdrowia człowieka,  

podlega karze aresztu albo grzywny.  

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 72 jest bezpieczeństwo życia i zdrowia człowieka, które może zostać zagrożone w wyniku 

niezabezpieczenia miejsca niebezpiecznego.  

Zachowanie się sprawcy wykroczenia z art. 72 polega na zaniechaniu odpowiedniego zabezpieczenia miejsca 

niebezpiecznego. Ponieważ kodeks wskazuje, że zabezpieczenie musi być odpowiednie, przeto znamiona wykroczenia 

wyczerpują zarówno całkowite zaniechanie zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego, jak i nieodpowiednie czyli 

niewystarczające jego zabezpieczenie.  

Miejscem niebezpiecznym dla życia lub zdrowia człowieka może być np. dół wykopany podczas prowadzenia robót, 

grożący zawaleniem fragment muru, podmyta wodą kładka.  

Jeżeli niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego stworzyło bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia (ktoś wpadł do 

wykopanego głębokiego dołu, który nie był zabezpieczony) sprawca odpowiada nie za wykroczenie z art. 72 lecz za 

przestępstwo z art. 160 KK.  

Podmiotem wykroczenia z art. 72 może być tylko osoba obciążona obowiązkiem zabezpieczenia miejsca. Zatem za 

wykroczenie odpowiadać może właściciel nieruchomości, na której znajduje się dół, a także osoba, która sama 

wykopała niebezpieczny dół, a następnie go niezabezpieczyła.  

 Art. 74.  

§ 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub czyni nieczytelnymi znaki lub napisy ostrzegające o grożącym 

niebezpieczeństwie dla życia lub zdrowia człowieka albo ogrodzenie lub inne urządzenie zapobiegające takiemu 

niebezpieczeństwu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.      

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 74 jest bezpieczeństwo życia i zdrowia człowieka, które może zostać zagrożone w 

następstwie zniszczenia, uszkodzenia lub usunięcia znaków lub napisów ostrzegawczych, ogrodzeń lub innych urządzeń 

zabezpieczających.  

Powyższe wykroczenie może zostać popełnione zarówno umyślnie jak i nieumyślnie.  

Podmiotem wykroczenia z art. 74 może być każdy, gdyż każdy ma obowiązek powstrzymania się od działań godzących w 

skuteczność znaków lub napisów ostrzegawczych, ogrodzeń lub urządzeń zabezpieczających.  

Art. 75 Kw  

§ 1. Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, 

wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo do-prowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się 

płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.  

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 75 jest nader ogólnie pojęte bezpieczeństwo ludzi lub mienia, które może zostać 

zagrożone, jeżeli przedmiot, płyn bądź nieczystości spadną na człowieka, zwierzę, samochód itp.  

Kodeks nie ogranicza się do bezpieczeństwa dla życia lub zdrowia człowieka, wystarczy zagrożenie pobrudzeniem 

ubrania czy uszkodzeniem przedmiotu.  

Art. 77 Kw  



Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze 

grzywny do 250 złotych albo karze nagany.  

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 77 jest najszerzej pojęte bezpieczeństwo ludzi i mienia, które może zostać zagrożone 

przez nieostrożne trzymanie zwierzęcia. Kodeks nie wyjaśnia co należy rozumieć przez zwierzę. Praktycznie chodzi tu o 

zwierzęta gospodarskie oraz domowe, ale nie można wykluczyć stosowania tego przepisu w odniesieniu do zwierząt 

egzotycznych czy nawet zwierząt łownych.  

Określając wymagane środki ostrożności ustawodawca wskazuje na zwykłe lub nakazane. Zwykłymi środkami 

ostrożności są takie, które są powszechnie przyjęte np. prowadzenie psa na smyczy. Nakazane środki ostrożności to 

takie, które wynikają z obowiązujących przepisów. Doniosłe znaczenie będą miały zwłaszcza wydawane na podstawie 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze 

zm.) uchwalane przez rady gmin regulaminy ustalające szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy. Obligatoryjnymi częściami regulaminów są postanowienia dotyczące obowiązków osób utrzymujących zwierzęta 

domowe, mających na celu między innymi ochronę przed zagrożeniem dla ludzi.  

Naruszenie takich przepisów należy oceniać jako niezachowanie nakazanych środków ostrożności w rozumieniu art. 77.  

Art. 78.  

Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze 

grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.  

   

Komentarz:  

Zachowanie się sprawcy wykroczenia polega na drażnieniu lub płoszeniu zwierzęcia, ale wykroczeniem jest tylko wtedy 

gdy pociąga za sobą skutek polegający na tym, że zwierzę staje się niebezpieczne. Kodeks nie wyjaśnia, co to jest 

drażnienie lub płoszenie, przyjąć zatem trzeba, że jest to każde zachowanie, które w rozumieniu potocznym przedstawia 

się jako drażnienie lub płoszenie zwierzęcia np. drażnienie krzykami, gestami itp.  

Drażnienie może polegać także na zadawaniu zwierzęciu cierpień fizycznych w rozumieniu art. 6 ust 2 ustawy o 

ochronie zwierząt, czyli na znęcaniu się nad zwierzęciem. Jeżeli takie znęcanie się było jednocześnie drażnieniem i 

doprowadziło do tego, że zwierzę stało się niebezpieczne, następuje zbieg przestępstwa z art. 35 ust. o ochronie zwierząt 

i wykroczenia z art. 78 Kw. Podmiotem wykroczenia z art. 78 może być każdy, nie tylko właściciel zwierzęcia, ale i 

każda inna osoba.  

Drażnienia zwierzęcia można dokonać tylko umyślnie.,  

Art. 79 Kw  

§ 1. Kto wbrew swemu obowiązkowi zaniecha oświetlenia miejsc dostępnych dla publiczności, podlega karze 

grzywny do 250 złotych albo karze nagany.  

§ 2. Kto ze złośliwości lub swawoli oświetlenie takie gasi, podlega karze grzywny do 500 złotych.   

   

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 79 jest najszerzej pojęte bezpieczeństwo ludzi w miejscach publicznie dostępnych, które 

może zostać zagrożone, jeżeli miejsca te nie będą oświetlone. Przez miejsca dostępne dla publiczności należy rozumieć 

wszystkie miejsca, do których ma dostęp bliżej nieoznaczona liczba osób, w tym klatki schodowe.  

Wykroczenie z art. 79§ 1 może być popełnione umyślnie lub nieumyślnie, wykroczenie z  § 2 tylko umyślnie, z zamiarem 

bezpośrednim, zabarwionym złośliwością lub swawolą.  

Art. 80 Kw  

§ 1. Kto:  



1) przejeżdża pojazdem lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie przez wał przeciwpowodziowy w 

miejscu do tego nieprzeznaczonym lub wzdłuż po wale, na którym nie ma drogi o dostatecznie mocnej 

nawierzchni,  

5) pasie na wale przeciwpowodziowym zwierzę gospodarskie,  

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 80 jest bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Ochrona przed powodzią należy obecnie do 

organów administracji rządowej jak i samorządowej. Strona przedmiotowa powyższego wykroczenia polega na 

naruszeniu zakazów zachowania się na wałach przeciwpowodziowych wskazanych w  § 1 tego przepisu. Ustanawiając 

zakaz przejeżdżania po wale ustawodawca nie ogranicza go do pojazdów mechanicznych, lecz obejmuje nim wszystkie 

pojazdy, a więc także rowery czy pojazdy zaprzęgowe.  

Nie ma odpowiedzialności za wykroczenie z art. 80 § 1jeżeli Marszałek województwa na podstawie art. 85ust3 Prawa 

wodnego zwolni od niektórych zakazów określonych w art. 85ust1, a tym samym w art. 80 § 1 Kw. Również nie ma 

odpowiedzialności jeżeli zachowania się określone w art. 80 § 1 Kw następują w trakcie wykonywania robót 

związanych z utrzymaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych (art. 85ust2 Prawa 

wodnego). Za powyższe wykroczenie odpowiada się w razie umyślności jak i nieumyślności.  

Jeżeli uszkodzenie wału przeciwpowodziowego było na tyle poważne i rozległe, że prowadziło do bezpośredniego 

niebezpieczeństwa zalewu, sprawca może ponieść odpowiedzialność za przestępstwo z art. 164 KK.  

Art. 81.  

Kto niszczy lub uszkadza urządzenia służące do ochrony brzegów wód morskich lub śródlądowych, a w 

szczególności wszelkie umocnienia lub roślinność ochronną, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze 

nagany.  

Komentarz  

Dobrem chronionym przez art. 81 jest bezpieczeństwo osób i mienia, które może zostać zagrożone w następstwie 

nienależytego stanu brzegów wód morskich i śródlądowych. Zachowanie się sprawcy zostało określone jako niszczenie 

lub uszkodzenie urządzeń służących do ochrony brzegów i ma charakter materialny (skutkowy), skutkiem jest 

zniszczenie lub uszkodzenie urządzeń.  

Stosownie do przepisów ustawy Prawo wodne wody śródlądowe dzielą się na powierzchniowe i podziemne. Wody 

powierzchniowe dzielą się na:  

1.      płynące, do których zalicza się:  

a)     w ciekach naturalnych, kanałach oraz źródłach, z których cieki biorą początek,  

b)       znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym 

dopływie lub odpływie wód powierzchniowych,  

c)       znajdujące się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących,  

2.      stojące, do których zalicza się wody znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych nie 

związanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi wodami płynącymi.  

Podmiotem wykroczenia z art. 81 może być każdy ponieważ urządzenia ochrony brzegów wód pozostają pod ochroną 

art. 81, bez względu na własność wód i umocnień brzegowych przeto odpowiedzialność za wykroczenie następuje także 

wtedy, gdy sprawcą jest właściciel urządzeń ochrony brzegów.  

Warunkiem podmiotowym odpowiedzialności jest umyślność lub nieumyślność.  

Art. 82 Kw  

§ 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie 

prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:  



1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących 

zainicjować zapłon materiałów palnych,  

2) wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez ich wymaganego zabezpieczenia,  

3) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie 

albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, 

jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia,  

4) napełnianiu gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach 

nieprzeznaczonych do tego celu,  

5) nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub  

    przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płynnego w butlach,  

6) garażowaniu pojazdu silnikowego w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu z 

nieopróżnionym zbiornikiem paliwa i nieodłączonym na stałe zasilaniem akumulatorowym,  

7) składowaniu materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczaniu 

przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych 

wartości,  

8) składowaniu materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach lub na drogach komunikacji ogólnej w 

piwnicach,  

9) składowaniu materiałów palnych pod ścianami obiektu bądź przy granicy działki, w sposób naruszający 

zasady bezpieczeństwa pożarowego,  

10) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do urządzeń  

     przeciwpożarowych, gaśnic, urządzeń uruchamiających instalacje  

     gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami  

     wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,  

     wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, kurków  

     głównej instalacji gazowej, a także wyjść ewakuacyjnych oraz okien  

     dla ekip ratowniczych,  

11) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do źródeł wody do celów przeciwpożarowych, podlega karze 

aresztu, grzywny albo karze nagany.  

§ 2. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków 

ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na:  

1)     zapewnieniu osobom przebywającym w obiekcie lub na terenie    

      odpowiednich warunków ewakuacji,  

2) wyposażaniu obiektu lub terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,  

3) utrzymywaniu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej,  

4) umieszczeniu w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem 

telefonów alarmowych oraz wymaganych informacji,  

5) oznakowaniu obiektu odpowiednimi znakami bezpieczeństwa,  



6) utrzymywaniu dróg pożarowych w stanie umożliwiającym   

    wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej,  

7) zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych,  

8) zachowaniu pasa ochronnego o szerokości minimum 2 m i nawierzchni z materiałów niepalnych lub 

gruntowej oczyszczonej, wokół placów składowych, składowisk przy obiektach oraz przy obiektach 

tymczasowych o konstrukcji palnej,  

9) przestrzeganiu zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas zbioru, transportu lub składowania palnych 

płodów rolnych,  

10) zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów w lesie poprzez wykonywanie wymaganych 

zabiegów ochronnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.  

§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w 

odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z 

wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, 

grzywny albo karze nagany.  

§ 4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od 

zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w 

ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny 

albo karze nagany.  

§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.  

§ 6. Kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia 

przez niego pożaru, podlega karze grzywny albo karze nagany.  

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 82 jest bezpieczeństwo pożarowe, inaczej mówiąc bezpieczeństwo życia i zdrowia 

człowieka, minia, środowiska, które może zostać zagrożone w wyniku pożaru.  

Nieostrożne obchodzenie się z ogniem może nie naruszać żadnych skonkretyzowanych przepisów ppoż. wystarczy, że 

jest ono nieostrożne w potocznym rozumieniu tego słowa, czyli takie, które zgodnie z doświadczeniem życiowym może 

prowadzić do powstania pożaru.   

Naruszenie przepisów ppoż.  

a)      w budynkach - polega na niewyposażeniu budynku w odpowiednie urządzenia lub sprzęt ppoż. albo na 

nieutrzymywaniu ich w stanie zdatnym do użytku,   

b)      przy eksploatacji urządzeń - polega na niewłaściwej eksploatacji urządzeń energetycznych lub cieplnych 

(przewodów elektrycznych, kuchenek, grzejników elektrycznych), albo pozostawienie ich w stanie uszkodzonym jeżeli 

może to spowodować wybuch lub pożar.  

Kwestia podmiotu odpowiedzialności za wykroczenia z art. 82 przedstawia się odmiennie i zależy od tego o jaki typ 

wykroczenia chodzi. Wykroczeniami powszechnymi, które mogą być popełnione przez każdego są niewątpliwie 

wykroczenia nieostrożnego obchodzenia się z ogniem oraz przynajmniej niektóre wykroczenia niewłaściwego 

eksploatowania urządzeń energetycznych lub cieplnych, wykroczenia niezachowania powszechnych przepisów ppoż. w 

lasach. Wykroczeniami indywidualnymi są natomiast wykroczenia polegające na niezapewnieniu ochrony ppoż. w 

budynkach, gdyż mogą je popełnić tylko właściciele, zarządcy, użytkownicy budynków.  

Wykroczenie pozostawienia dziecka do lat 7 w okolicznościach umożliwiających mu wzniecenie pożaru może popełnić 

tylko osoba zobowiązana do opieki nad dzieckiem, przy czym źródłem takiego obowiązku może być nie tylko władza 

rodzica lub opiekuna, ale także umowa.     

Sprawca wykroczenia z art. 82 odpowiada zarówno wtedy, gdy wykroczenia dopuścił się umyślnie jak i wtedy, gdy 

dopuścił się go nieumyślnie.  



Nie jest znamieniem ustawowym żadnego z wykroczeń z art. 82 ani spowodowanie pożaru, ani nawet jego 

bezpośredniego niebezpieczeństwa. Jeżeli jednak następstwem zachowania się opisanego w tym przepisie będzie pożar 

lub jego bezpośrednie niebezpieczeństwo czyn nie będzie oceniany jako wykroczenie lecz jako przestępstwo z art. 163 

lub 164 KK.  

Art. 84 Kw  

Kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w 

dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu 

znajdujących się na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu 

albo utrudnić ruch na drodze, podlega karze aresztu albo grzywny.  

   

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 84 jest bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego, które może zostać zagrożone przez 

nieoznaczenie lub niewłaściwe oznakowanie przeszkody, urządzenia lub przedmiotu na drodze albo miejsca 

prowadzenia robót. Zachowanie się sprawcy polega na zaniechaniu, czyli nie oznaczeniu w sposób odpowiadający 

wymaganiom i łatwo dostrzegalny w dzień jak i w nocy jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym (dziury w jezdni, 

uszkodzenia drogi) urządzenia lub przedmiotu znajdującego się na drodze (pozostawionego samochodu, maszyny 

drogowej, ładunku) miejsca prowadzonych robót (np. związanych z przebudową drogi, remontem sieci uzbrojenia 

terenu pod drogą lub obok drogi.  

Warunkiem odpowiedzialności sprawcy jest takie zachowanie się, które mogło zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo 

utrudnić ruch na drodze. Oznacza to, że nie musi dojść do rzeczywistego zagrożenia ale musi istnieć realna możliwość 

zagrożenia bezpieczeństwa lub utrudnienia ruchu. Wykroczenie to może być popełnione umyślnie, jak i nieumyślnie.  

Jeżeli nieoznaczenie przeszkody, urządzenia, przedmiotu, miejsca prowadzonych robót było przyczyną wypadku 

drogowego, niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu drogowym sprawca odpowiada za przestępstwo z art. 177, 174 lub 

173  KK. i nie będzie już odrębnie odpowiadał za wykroczenie z art. 84 Kw.  

Art. 85 Kw  

§ 1. Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie 

ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi, podlega karze 

aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.  

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 85 jest nienaruszalność znaków, sygnałów, urządzeń ostrzegawczych lub 

zabezpieczających, których należyty stan warunkuje bezpieczeństwo i porządek ruchu. Ustawodawca nie wymaga, aby 

w wyniku zachowania sprawcy nastąpiło zagrożenie ani nawet jego możliwość.  

Jeżeli czyn sprawcy polega na niszczeniu lub uszkadzaniu to art. 85 należy uznać za specjalny względem art. 124 Kw. 

Jeżeli jednak szkoda wyrządzona wykroczeniem przekracza 250 zł. I czyn był umyślny następuje zbieg art. 85 Kw i art. 

288KK.  

Wykroczenie z art. 85 Kw może być popełnione tylko umyślnie. Jeżeli np. usunięcie znaku było przyczyną wypadku 

drogowego sprawca odpowie za przestępstwo z art. 177, 174 lub 173 KK i nie będzie odrębnie odpowiadał za 

wykroczenie z art. 85 Kw.  

   

   

 Art. 88 Kw  

Kto na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub 

pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia, podlega karze grzywny.  

Komentarz:  



Dobrem chronionym przez art. 88 jest bezpieczeństwo ruchu drogowego, które według oceny ustawodawcy może być 

zagrożone w razie braku należytego oświetlenia pojazdu.  

Zachowanie się sprawcy może przybrać dwie postacie:  

-         prowadzenie pojazdu bez wymaganych przepisami świateł (art. 51 Prawo o ruchu drogowym)  

-         pozostawienie pojazdu bez wymaganych przepisami świateł (art. 52 Prawo o ruchu drogowym)  

Zarówno w 1 jak i 2 przypadku czyn może być dokonany tylko na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania.  

Art. 89 Kw  

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na 

drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.  

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 89 jest bezpieczeństwo ruchu drogowego, które może zostać zagrożone w razie 

przebywania dziecka do lat 7 na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego.  

Nie jest konieczne wykazanie, że przebywanie dziecka na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego 

sprowadziło zagrożenie, gdyż to ustawodawca założył, że dopuszczenie do przebywania dziecka na drodze jest zawsze 

niebezpieczne. Wykroczenie może być popełnione umyślnie jak i nie umyślnie.  

Jeżeli pozostawienie dziecka było przyczyną wypadku drogowego, nie jest wykluczona odpowiedzialność 

pozostawiającego za przestępstwo.   

Art. 90 Kw  

Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania, podlega karze grzywny albo 

karze nagany.  

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 90 jest płynność i niezakłócone warunki ruchu. Zachowanie się sprawcy polega na takim 

działaniu lub zaniechaniu, które zakłóca płynność ruchu lub w wyniku którego ruch staje się niemożliwy lub utrudniony, 

np. przez nieuzasadnione warunkami ruchu zatrzymywanie się, jazdę środkiem jezdni, jazdę z włączonym lewym 

kierunkowskazem, a także przez zbyt wolną w danych okolicznościach jazdę. Wykroczenie można popełnić umyślnie jak 

i nie umyślnie.  

Czyn może być dokonany tylko na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania.  

Art. 91 Kw  

Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w 

okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu 

drogowym, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.  

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 91 jest bezpieczeństwo i płynność ruchu na drodze publicznej. Zachowanie się sprawcy 

może polegać na:  

1.      zanieczyszczeniu drogi publicznej  

2.      pozostawieniu na tej drodze:  

a.      pojazdu,  

b.      innego przedmiotu,  

c.       zwierzęcia.  



Ale tylko w takich okolicznościach, w których może to spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub stanowić utrudnienie 

w ruchu drogowym. Ustawa nie wymaga, aby zachowania wymienione w tym przepisie już sprowadziły 

niebezpieczeństwo lub stanowiły utrudnienie w ruchu, konieczne jest natomiast wykazanie, że w danych okolicznościach 

zachowania te mogły spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym.  

Pewne znaczenie praktyczne może mieć odróżnienie zanieczyszczenia od zaśmiecenia drogi publicznej. Istota rzeczy 

tkwi w tym, że z punktu widzenia odpowiedzialności z art. 91 zanieczyszczenie musi być zdatne do sprowadzenia 

niebezpieczeństwa np. rozlanie oleju, rozlanie przewożonych substancji. Jeżeli zanieczyszczenie drogi nie mogło 

spowodować niebezpieczeństwa ani utrudnienia w ruchu to czyn sprawcy może być oceniony jako wykroczenie z art. 

145 Kw.  

Wykroczenie można popełnić umyślnie jak i nie umyślnie.  

Art. 92 Kw  

§ 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do 

kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.  

Komentarz:  

Dobrami chronionymi przez art. 92 jest bezpieczeństwo i porządek ruchu, które mają być gwarantowane przez znaki i 

sygnały drogowe, a także polecenia osób uprawnionych.  

Art. 5 Prawa o ruchu drogowym ustala hierarchię dyrektyw obowiązujących w ruchu drogowym. Wynika z niej 

następująca kolejność:  

1.      polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli,  

2.      sygnały świetlne,  

3.      znaki drogowe  

4.      przepisy p.r.d. oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia.  

Osobą uprawnioną do wydawania poleceń i sygnałów jest strażnik miejski.  

Art. 94 Kw  

§ 1. Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.  

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do 

ruchu.  

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 94 jest bezpieczeństwo na drodze publicznej. Pierwszą postacią wykroczenia jest 

prowadzenie na drodze publicznej pojazdu (mechanicznego lub innego) przez kierującego, który nie ma uprawnień.  

Stosownie do art. 88 i następnych p.r.d. dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami są: prawo jazdy 

odpowiedniej kategorii, karta rowerowa, karta motorowerowa, i zezwolenie na kierowanie tramwajem.  

Brak uprawnienia, który stanowi o istocie wykroczenia z art. 94 § 1, zachodzi wtedy, gdy kierujący w ogóle nie ma 

uprawnień albo nie ma uprawnień właściwej kategorii. Na równi z brakiem uprawnienia należy traktować sytuacje, 

kiedy upłynął termin ważności uprawnienia, a także kiedy sprawca prowadzi pojazd mimo orzeczonego wobec niego 

zakazu prowadzenia pojazdów.  

Wykroczenia z art. 94 § 2, polega na prowadzeniu pojazdu pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu. Jeżeli chodzi 

o pojazdy wymagające rejestracji, niezbędna jest decyzja o rejestracji, której potwierdzeniem jest dowód rejestracyjny.  

Niezgłoszenie się kierowcy na badanie techniczne w wyznaczonym terminie (jeżeli wcześniej rejestracja pojazdu została 

dokonana) nie jest wykroczeniem z art. 94§ 2 gdyż nie oznacza to, że pojazd nie jest dopuszczony do ruchu. Takie 

zaniedbanie jest podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego (lub odpowiadającego mu dokumentu) przez organ 

kontroli ruchu drogowego (Policja).  



Wykroczenie można popełnić umyślnie jak i nie umyślnie.  

Art. 95 Kw  

Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze 

grzywny do 250 złotych albo karze nagany.  

   

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 95 jest porządek w komunikacji na drodze publicznej. Stosownie do art. 38 p.r.d. 

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 OC posiadacza pojazdu lub 

stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia,  

4.      zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie oraz spełnienie wymagań w zakresie 

badań lekarskich i psychologicznych dla kierujących pojazdem uprzywilejowanym,  

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

Wykroczenie można popełnić umyślnie jak i nie umyślnie.  

Art. 96 Kw  

§ 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który:  

2) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej osobę niemającą wymaganych uprawnień,  

Komentarz:  

Dobrami chronionymi przez art. 96 jest bezpieczeństwo i porządek w komunikacji. Znamię dopuszczenia oznacza 

działanie lub zaniechanie, nie obejmuje natomiast skutku. Ustawodawca uznał, że każde dopuszczenie do wykonywania 

czynności w tym przepisie wymienionych jest niebezpieczne i nie wymaga od organów orzekających weryfikacji tego 

założenia.  

Istotą wykroczenia z art. 96 § 1 pkt 2 jest dopuszczenie do prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu na drodze publicznej 

przez osobę niemającą wymaganych uprawnień. Kwestię wymaganych uprawnień należy interpretować tak samo jak na 

gruncie art. 94 Kw.  

Art. 97 Kw  

Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych, 

podlega karze grzywny do 3 000 złotych albo karze nagany.  

   

Komentarz:  

Ustawodawca wskazał najistotniejsze wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w art. 84 - 

96a Kw, po czym dodał dopełniający przepis art. 97, w którym zagroził karą za wykroczenia przeciwko innym 

przepisom o bezpieczeństwie i porządku w ruchu. Muszą to być przepisy dotyczące bezpieczeństwa lub porządku ruchu, 

a nie innych zagadnień, które także regulowane są p.r.d i innymi przepisami, przepisy te muszą odnosić się do dróg 

publicznych, a nie innych.  

Art. 98 Kw  



Kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu 

innych osób, lub nie stosuje się do przepisów regulujących korzystanie z dróg wewnętrznych lub innych miejsc 

dostępnych dla ruchu pojazdów, podlega karze grzywny albo karze nagany.  

   

Komentarz:  

Dobrami chronionymi przez art. 98 są przeto:  

-         w odmianie pierwszej bezpieczeństwo osób poza drogą publiczną,  

-         w odmianie drugiej porządek na drogach wewnętrznych lub w innych miejscach dostępnych dla ruchu pojazdów.  

Zachowanie sprawcy wykroczenia z art. 98 w odmianie pierwszej polega na niezachowaniu należytej ostrożności przy 

prowadzeniu pojazdu poza drogą publiczną, ale tylko wtedy, gdy w następstwie tego powstało zagrożenie 

bezpieczeństwa innych osób. Jeżeli zagrożenie osoby miało postać bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub 

najcięższych skutków dla zdrowia, sprawca odpowiada nie za wykroczenie, lecz za przestępstwo narażenia na 

niebezpieczeństwo przewidziane w art. 160 Kk.  

Zachowanie sprawcy wykroczenia z art. 98 w odmianie drugiej polega na niestosowaniu się do przepisów regulujących 

korzystanie z dróg wewnętrznych lub innych miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów. Według definicji zamieszczonej w 

art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych - drogami wewnętrznymi są drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg 

publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe 

do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz 

pętle autobusowe.  

Według art. 8 ust 2 tej ustawy budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych 

należy do zarządcy terenu, na którym zlokalizowana jest droga, a w przypadku jego braku do właściciela tego terenu.  

W konsekwencji nie można wykluczyć, że ta część dyspozycji art. 98 Kw, która została ujęta jako niestosowanie się do 

przepisów regulujących korzystanie z dróg wewnętrznych, przedstawia w obowiązującym stanie prawnym normę pustą. 

Pojawia się bowiem pytanie o ogromnej wadze praktycznej, czy zarządca terenu, na którym jest zlokalizowana droga 

wewnętrzna, bądź też właściciel tego terenu może wydawać jakieś „przepisy" w rozumieniu art. 98 Kw. Jest to zresztą 

zagadnienie wspólne dla obu postaci drugiego wariantu wykroczenia  

- niestosowania się do przepisów regulujących korzystanie z dróg wewnętrznych lub innych miejsc dostępnych dla 

ruchu pojazdów. Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, że wchodzi jeszcze w rachubę art. 1 ust 2 p.r.d. według 

którego przepisy p.r.d. stosuje się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeżeli jest to 

konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu.  

W literaturze wskazano, że chodzi o miejsca przeznaczone dla ruchu i jako przykłady podano tereny zakładów 

przemysłowych, budowlanych, lotnisk, portów, place kempingowe i parkingi. Według W. Kotowskiego art. 98 Kw 

będzie miał zastosowanie, lecz jedynie wówczas, gdy istnieje uchwalony przez zarządcę określonego terenu regulamin 

korzystania przez uprawnione osoby z drogi dojazdowej np. do garaży, a równocześnie z treścią wymienionego aktu 

prawnego (regulaminu) zostaną zaznajomieni wszyscy użytkownicy. W tym przypadku wystarczy jedynie utrudnienie 

innemu uprawnionemu użytkownikowi w postaci uniemożliwienia wjazdu do garażu lub wyjazdu z niego wskutek 

nieprawidłowego zaparkowania pojazdu, które jest sprzeczne z postanowieniami regulaminu.  

   

Art. 99 Kw  

uchylenie pkt 1 i 4 w § 1 w art. 99 weszło w życie dn. 8.06.2010 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589)  

   

§ 1. Kto:  

1) bez zezwolenia zajmuje drogę publiczną lub pas drogowy, urządzenia lub budynek drogowy, na cele niezwiązane z 

gospodarką i komunikacją drogową, (uchylony)  

2) niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie  



    zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowe,  

3) usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne,  

4) prowadzi roboty w pasie drogowym bez zezwolenia lub wbrew    

    obowiązkowi nie przywraca tego pasa do stanu użyteczności, (uchylony)  

podlega karze grzywny albo karze nagany.  

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 99 jest należyty stan funkcjonalny dróg publicznych, czyli dróg zaliczonych na 

podstawie ustawy do jednej z kategorii dróg, z których może korzystać każdy, zgodnie z ich przeznaczeniem, z 

ograniczeniami i wyjątkami określonymi w ustawie lub innych przepisach szczególnych (drogi krajowe, drogi 

wojewódzki, drogi powiatowe, drogi gminne).  

Pojęcie niszczenia lub uszkadzania należy interpretować tak samo, jak interpretuje się art. 124 Kw - ustawowe znamię 

niszczenia obejmuje takie działanie, w wyniku którego dana rzecz przestaje istnieć. Znamię uszkodzenia zostaje 

zrealizowane na skutek takiego działania, które zmniejsza wartość danej rzeczy.  

Art. 100 Kw  

Kto:  

1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny,  

2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa pojazdów niszczących nawierzchnię 

drogi,  

3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie   

    rozkopuje drogę publiczną,  

4) wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogowym,  

podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.  

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 100 jest należyty stan fizyczny dróg publicznych. Pojęcie pasa drogowego zostało 

zdefiniowane w art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, który mówi:  

pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są 

zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i 

obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą;  

Pojęcie pasa przydrożnego - w piśmiennictwie (J. Kochanowski, Przestępstwa i wykroczenia drogowe, s. 75) wskazuje 

się, że stosownie do art. 34 w/w ustawy jest nim teren położony między granicą pasa drogowego a zewnętrzną 

krawędzią wykopu, nasypu, rowu lub innych urządzeń, których szerokość powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dla 

autostrad i dróg ekspresowych co najmniej 2 m.  

Art. 101 Kw  

Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni, 

przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu 

lub lodu, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.  

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 101 jest czystość dróg publicznych, ale tylko wtedy, gdy droga ta spełnia jednocześnie 

trzy warunki:  



-         jest drogą o twardej nawierzchni  

-         przechodzi przez obszar zabudowy ciągłej lub skupionej  

-         obszar ten znajduje się poza miastami i osiedlami  

zachowanie się sprawcy polega na uchylaniu się od obowiązku oczyszczania drogi określonego w ustawie jako 

obowiązek usuwania, błota, kurzu, śniegu lub lodu.  

Wykroczenie z art. 101 jest wykroczeniem indywidualnym, które może popełnić tylko ten, na kim ciąży obowiązek 

oczyszczania drogi publicznej, a więc wyznaczony do tego pracownik zarządu drogi.  

Art. 102 Kw  

Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych 

nieruchomości, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.  

   

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 102 jest należyty stan zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości.  

Według definicji zamieszczonej w art. 4 pkt 8 ustawy o drogach publicznych zjazdem jest połączenie drogi publicznej z 

nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu 

przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Podmiotem wykroczenia z art. 102 może być tylko ten, na kim ciąży obowiązek utrzymania zjazdu w należytym stanie, a 

więc tylko właściciel lub użytkownik gruntu przyległego do drogi.  

Art. 104 Kw  

Kto skłania do żebrania małoletniego lub osobę bezradną albo pozostającą w stosunku zależności od niego lub 

oddaną pod jego opiekę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.  

Komentarz:  

Odpowiedzialność z art. 104 zachodzi wówczas, gdy sprawca skłania osobę małoletnią, bezradną pozostającą w 

stosunku zależności od niego, lub oddaną pod jego opiekę, do żebrania.  

W myśl w/w przepisu wykroczenie to zachodzi bez względu na fakt czy skłaniana osoba podjęła się żebrania. Dla bytu 

wykroczenia z art. 104 wymagane jest by skłaniana osoba była:  

-         małoletnią tj. taką, która nie ukończyła 18 lat (art. 10 KC),  

-         bezradną tj. taką która ze względu na swój stan czy to fizyczny czy psychiczny nie może przeciwstawić się żądaniu 

sprawcy,  

-         w stosunku zależności od sprawcy tj. bądź wynikłym z mocy prawa jak np. stosunek pomiędzy rodzicami a 

dziećmi, lub też z przemijającej sytuacji faktycznej, która musi jednak stwarzać widoczne cechy zależności,  

-         oddana pod opiekę (dot. również sprawowania chwilowej, faktycznej opieki)  

Powyższe wykroczenie można popełnić tylko umyślnie.  

Art. 108 Kw  

Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.  

Komentarz:  



Dla bytu wykroczenia z art. 108 nie jest wymagane nastąpienie skutku w postaci faktycznego pogryzienia człowieka 

przez psa. Wystarczające jest samo szczucie, a więc takie działanie, które u psa wywołuje agresję wobec danej osoby. 

Odpowiedzialność za to wykroczenie nie jest uzależniona od tego, iż pies musi być niebezpieczny. Nie jest też konieczne 

stwierdzenie obawy przed tym psem u osoby, na którą szczuje się tego psa.  

Wykroczenie powyższe można popełnić tylko umyślnie.  

Art. 112 Kw  

Kto trudniąc się handlem okrężnym (obwoźnym, obnośnym) środkami spożywczymi lub używkami nie 

przestrzega wymagań sanitarnych albo wprowadza do obrotu środki spożywcze zabronione w takim handlu, 

podlega karze grzywny.  

Komentarz:  

W teorii prawa o wykroczeniach wyjaśnia się, iż sprzedaż obwoźna polega na prowadzeniu handlu przy użyciu 

samochodów, wozów konnych, wózków ręcznych, kuchni polowych i innych środków transportowych. Natomiast 

sprzedaż obnośna polega na prowadzeniu handlu przy użyciu koszy, skrzynek, dzbanów i innych podobnych urządzeń. 

Handlem okrężnym jest również prowadzenie sprzedaży z przenośnych urządzeń gastronomicznych, jak rożna, 

automaty, dystrybutory.  

Przepis art. 112 odsyła do szczegółowych unormowań związanych z wymaganiami sanitarnymi w handlu okrężnym 

środkami spożywczymi i używkami.  

Art. 117 Kw  

§ 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich 

obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia 

należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze 

nagany.  

§ 2. Tej samej karze podlega przewoźnik obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków 

higieny, który nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym.  

Komentarz:  

Przepis art. 117 ma podobny zakres jak przepis art. 10ust2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przy 

czym z art. 117 odpowiada przede wszystkim dozorca. W przypadku, gdy właściciel lub administrator nieruchomości 

nie zatrudnia dozorcy - podmiotem tego wykroczenia może być ten właściciel lub administrator, lecz w odniesieniu do 

innego zakresu niż wynika to z art. 10ust2 ustawy. Przykładem takiego zachowania jest zaniechanie utrzymania 

czystości na klatce schodowej, czy podwórzu nieruchomości, co pociąga za sobą odpowiedzialność tylko z art. 117.  

Wykroczenie z art. 117 można popełnić umyślnie, jak i nieumyślnie.  

Art. 137 Kw  

§ 1. Kto w przedsiębiorstwie handlowym lub usługowym narusza przepisy o obowiązku uwidaczniania cen lub 

ilości nominalnej, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.  

Komentarz:  

Przepis art. 137 ma na celu ochronę interesów konsumentów przed nadużyciami, które mogą powstać wobec 

nieuwidocznienia cen towarów. Odpowiedzialność za wykroczenia z art. 137 zachodzi w stosunku do tego, kto 

nieuwidacznia cen lub ilości nominalnej na towarach przeznaczonych do sprzedaży.  

Wykroczenie z art. 137§ 1 mogą popełnić tylko pracownicy jednostek handlu detalicznego, których dot. obowiązek 

uwidaczniania cen lub ilości nominalnej.  

Wykroczenie z art. 137 można popełnić umyślnie, jak i nieumyślnie.  

Art. 140 Kw  



Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny 

do 1 500 złotych albo karze nagany.  

   

Komentarz:  

Przepis art. 140 ma na celu ochronę obyczajności publicznej. Odpowiedzialność za wykroczenie z art. 140 zachodzi w 

stosunku do osoby, która publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku. W teorii przez zachowanie nieobyczajne 

rozumie się czyn, który narusza zasady współżycia społecznego, w zakresie dobrych obyczajów i jest zdolny do 

wywołania zgorszenia / mającego wymowę negatywnej, potępiającej reakcji otoczenia / u przeciętnego obywatela. Sam 

skutek zaś nie jest konieczny dla zaistnienia wykroczenia z art. 140, bowiem należy ono do grupy wykroczeń 

formalnych. Dopuszczenie się takiego wybryku pociąga za sobą odpowiedzialność z art. 140 tylko wtedy, gdy 

popełniony był on publicznie. Pojęcie" publicznie" oznacza sytuację, w której działanie może być dostrzeżone przez 

nieokreśloną liczbę nieoznaczonych z góry osób. Warunek publiczności spełnia już sama możliwość dostrzeżenia tego 

zachowania przez przypadkowego przechodnia. Publicznie można działać również w miejscu niepublicznym, jeżeli 

zachowanie mogło być dostrzeżone z miejsca publicznego, np. działanie w otwartym oknie. Dopuszczenie się 

nieobyczajnego wybryku, który pociągnął za sobą skutek w postaci zgorszenia, winno sankcjonować odpowiedzialność 

z art. 51 Kw, a nie z art. 140.  

Wykroczenia z art. 140 można popełnić jedynie umyślnie. Wszelkie gorszące zachowania nieumyślne nie mogą stanowić 

wykroczenia z art. 140. Na przykład, gdy sprawca załatwia potrzebę fizjologiczną za drzewem - nie można twierdzić, iż 

dopuszcza się wybryku. Z tym mielibyśmy do czynienia, gdyby robił to np. na środku ulicy. Fakt iż sprawca schował się  

za drzewo wyłącza możliwość kwalifikowania tego czynu jako wybryk. W grę wchodzić natomiast może 

odpowiedzialność z art. 145.  

   

  Art. 141 Kw  

Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów 

nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.  

Komentarz:  

Przepis art. 141 ma na celu ochronę obyczajności publicznej.  

Rozumienie ustawowego znamienia „nieprzyzwoitość" w dużej mierze uzależnione jest od panujących w społeczeństwie, 

w danym czasie i miejscu, poglądów na to, co jest nieprzyzwoite, a co nie. W teorii przyjmuje się, że nieprzyzwoitymi 

rysunkami, wyrazami itp. są te, które mogą wywołać oburzenie społeczne, mają bezwstydny charakter bądź też dają 

wyraz lekceważeniu uczuć innych osób.  

Używanie lub umieszczanie nieprzyzwoitych napisów czy rysunków może za sobą pociągnąć również odpowiedzialność 

za przestępstwo. Tak np. gdy rysunek ma charakter pornograficzny - czyn taki jest przestępstwem rozpowszechniania 

pornografii z art. 202 KK. Podobnie czyn opisany w art. 141 Kw może również wypełniać ustawowe znamiona 

przestępstwa zniesławienia z art. 212 KK czy też przestępstwa zniewagi z art. 216 KK.  

Wykroczenie z art. 141 można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie.  

   

Art. 143 Kw  

§ 1. Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku 

publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, 

automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub nieruchomości, urządzenie służące do 

utrzymania czystości lub ławkę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.  

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 143 jest niezakłócone i zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie urządzeń 

przeznaczonych do użytku publicznego, wśród których przepis jedynie tytułem przykładów /verba legis- w szczególności/ 

wymienia kilka z nich.  



Zachowanie się sprawcy zostało określone generalnie jako utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń, a 

ustawodawca wskazał jedynie tytułem przykładów, że może to być uszkadzanie lub usuwanie urządzeń Poprzez analogię 

można wnioskować iż w/w przepis można także  stosować w stosunku do innych zachowań, które utrudniają lub 

uniemożliwiają korzystanie z urządzeń zarówno wymienionych w art. 143, jak i innych, przy czym zachowania te nie 

muszą polegać na uszkadzaniu ani usuwaniu.  

Trzeba przyjąć, że również uszkodzenie przedmiotów wymienionych w art. 143 należy kwalifikować jako przestępstwo, 

jeżeli szkoda przekracza 250 zł.     

Od strony podmiotowej wykroczenie z art. 143może być popełnione tylko umyślnie, w zamiarze bezpośrednim, 

specjalnie zabarwionym złośliwością lub swawolą.  

Art. 144 Kw  

§ 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność albo depcze trawnik 

lub zieleniec lub też dopuszcza do niszczenia ich przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem, podlega 

karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.  

§ 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo 

żywopłot przydrożny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.  

   

Komentarz;  

Przedmiotem ochrony w art. 144§ 1 jest należyty stan roślinności na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 

przedmiotem ochrony w art. 144§ 2 jest natomiast należyty stan zadrzewień przydrożnych i ochronnych.  

Ustawowym znamieniem wykroczenia z art. 144§ 1 jest miejsce jego popełnienia, którym jest teren przeznaczony do 

użytku publicznego. Jest to przede wszystkim teren zieleni w znaczeniu jakie temu pojęciu nadają przepisy o ochronie 

środowiska:  

wg ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. 94.49.196 z późn. zm.) przez 

pojęcie zieleni miejskiej należy rozumieć: „zespoły roślinności spełniające cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne, 

a w szczególności: parki, zieleńce, zieleń na placach, ulicach, zieleń izolacyjna i pracownicze ogrody działkowe" (art. 3 

ust. 15).  

Przez teren przeznaczony do użytku publicznego należy rozumieć taki teren, który jest dostępny wszystkim.  

Zachowanie się sprawcy wykroczenia z art. 144§ 2 skierowane jest na drzewa i krzewy stanowiące:  

-         zadrzewienie przydrożne tj. zieleń przydrożna zdefiniowana w art. 4 pkt 22 ustawy o drogach publicznych, jako 

roślinność umieszczona w pasie drogowym, mająca na celu w szczególności ochronę użytkowników drogi przed 

oślepieniem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwległego, ochronę przyległego terenu przed nadmiernym 

hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby  

-         zadrzewienie ochronne tj. każde zadrzewienie pełniące funkcję ochronną  

-         żywopłot przydrożny jest to każdy żywopłot rosnący w pasie drogowym lub do tego pasa przylegający.  

 Z faktu, że ustawodawca nie zastrzegł, iż zadrzewienie ochronne musi być cudze dla sprawcy, trzeba wyciągnąć 

wnioski i uznać, że bezprawne usunięcie, zniszczenie lub uszkodzenie własnego drzewa lub krzewu wchodzącego w 

skład zadrzewienia ochronnego także jest wykroczeniem z art. 144§ 2.  

Jeżeli do wykroczenia usunięcia drzewa lub krzewu dochodzi w związku z działalnością jednostki organizacyjnej, to za 

wykroczenie odpowiada kierownik jednostki lub osoba, która w jego imieniu zadecydowała o bezprawnym usunięciu 

drzewa lub krzewu.  

Odpowiedzialność następuje zarówno w przypadku umyślności jak i nieumyślności.  

Jeżeli sprawca usuwający drzewo lub krzew z zadrzewienia przydrożnego lub ochronnego cudzego dla niego czyni to w 

celu przywłaszczenia, a wartość pozyskanego w ten sposób drewna przekracza 250 zł. odpowiada za przestępstwo 

kradzieży mieni z art. 278§1 KK w zbiegu z art. 144 Kw. Jeżeli sprawca powyższego czynu działa umyślnie i wyrządza 



wymierną szkodę w wysokości przekraczającej 250 zł. odpowiada za przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia mienia z 

art. 288§1KK w zbiegu z art. 144 Kw.  

Jeżeli sprawca bezprawnie usuwa, niszczy lub poważnie uszkadza wchodzące w skład zadrzewienia przydrożnego lub 

ochronnego drzewo lub krzew uznane za pomnik przyrody powodując przez to istotną szkodę odpowiada za 

przestępstwo z art. 187KK w zbiegu z wykroczeniem z art. 144§ 2 Kw.  

Jeżeli sprawca powyższego czynu niszczy lub uszkadza krzewy lub drzewa pozostające pod ochroną gatunkową sprawca 

odpowiada za przestępstwo z art. 181§3 KK w zbiegu z art. 144§ 2 Kw.  

Art. 145 Kw  

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, 

trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.  

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 145 jest czystość i estetyczny wygląd miejsc powszechnie dostępnych, wśród których 

ustawodawca jedynie tytułem przykładów wymienia drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec.  

Sprawcą wykroczenia z art. 145 może być każdy, od strony podmiotowej wykroczenie z w/w art. Może być popełnione 

zarówno umyślnie jak i nie umyślnie.  

Art. 153 Kw  

§ 1. Kto w nienależącym do niego lesie:  

1) wydobywa żywicę lub sok brzozowy, obrywa szyszki, zdziera korę, nacina drzewo lub w inny sposób je 

uszkadza,  

2) zbiera mech lub ściółkę,  

3) zbiera gałęzie, korę, wióry, trawę, wrzos, szyszki lub zioła albo zdziera darń,  

4) zbiera grzyby lub owoce leśne w miejscach, w których jest to zabronione, albo sposobem niedozwolonym,  

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.  

§ 2. Jeżeli czyn godzi w mienie osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.  

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 153 są lasy cudze dla sprawcy. Ustawodawca potraktował wykroczenia z tego przepisu 

jako najdrobniejsze szkodnictwo leśne, o czym świadczy najłagodniejsza z możliwych sankcji.  

Miejscem popełnienia czynu musi być las cudzy dla sprawcy, obojętnie czy będzie to las stanowiący własność Skarbu 

Państwa, czy inny.  

Zgodnie z § 1 pkt.4 przy zbiorze płodów runa leśnego dopuszcza się wyłącznie:  

-         zbiór owocników grzybów jadalnych bez oznak rozkładu,  

-         zbiór owoców ręcznie /bez użycia jakichkolwiek narzędzi i urządzeń/  

-         przy pozyskiwaniu całych roślin lub ich części stosowanie małych łopatek, noży ogrodniczych lub sekatorów, 

siatek i płacht.  

Ponadto wśród zakazów obowiązujących w lasach wymieniono nastepujące, które mają znaczenie dla interpretacji art. 

153 § 1 pkt.4 :  

      - zakaz rozkopywania gruntu,  



-   zakaz niszczenie grzybów oraz grzybni,  

-         zakaz niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,  

-         zakaz zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych  

-         zakaz rozgarniania i zbierania ściółki.  

Zbiór płodów rolnych i jego zasady określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa 

leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.  

/Dz.U. z 1999 r. Nr 6, poz. 42 ze zm./  

Podmiotem wykroczenia z art. 153 może być każdy, odpowiedzialność następuje zarówno w wypadku umyślności jak i 

nieumyślności.  

   

Art. 161Kw  

Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem 

silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to 

niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym,  

podlega karze grzywny.  

   

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 161 jest należyty stan lasów, który może być zagrożony w wyniku wjazdu do nich 

pojazdem.  

Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, 

natomiast drogami leśnymi jest dozwolony jedynie wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi 

ruch po tych drogach. Od tej zasady ustawodawca dopuścił wyjątki dwojakiego rodzaju. Po pierwsze zakaz nie dotyczy 

inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Po drugie, zakaz nie dotyczy wykonujących 

czynności służbowe lub gospodarcze.  

Osoby upoważnione do wjazdu do lasu, określa art. 29 ust. 3 ustawy o lasach. Od strony podmiotowej wykroczenie to 

może być popełnione zarówno umyślnie jak i nieumyślnie.  

   

 Art. 162 Kw  

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne 

nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.  

   

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 162 jest należyty stan sanitarny lasów. Przepis ten reguluje odpowiedzialność za jedno z 

najgroźniejszych wykroczeń leśnych, a jego zadaniem jest ochrona lasów przed zanieczyszczeniem lub zaśmieceniem, a 

zwłaszcza przed zanieczyszczeniem odpadami.  

Miejscem popełnienia czynu jest las, niezależnie od formy własności; może to być las stanowiący własność Skarbu 

Państwa lub inny las, także las należący do sprawcy. Sprawcą wykroczenia z art. 162 może być każdy, jeżeli osoba 

prawna lub inna jednostka organizacyjna składuje odpady w lesie, za wykroczenie odpowiada jej kierownik lub osoba 

zajmująca się w tej jednostce odpadami. Ponieważ art. 162 nie zastrzega, że czyn ma być popełniony w cudzym lesie, 



przeto sprawcą tego wykroczenia może być także właściciel, który dopuszcza się go we własnym lesie. Wykroczenie to 

można popełnić umyślnie lub nieumyślnie.  

   

   

   

 Art. 166 Kw  

Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze 

nagany.  

Komentarz:  

Dobrem chronionym przez art. 166 są niezakłócone warunki bytowania zwierząt leśnych, które mogą zostać zagrożone 

przez psy biegające po lesie. Formą popełnienia wykroczenia może być wypuszczenie do lasu psa albo spuszczenie psa 

ze smyczy w lesie. Ustawa nie zastrzega aby musiał to być las cudzy dla sprawcy. Z braku takiego zastrzeżenia wynika, 

że wykroczenia może dopuścić się także właściciel lasu. Zwierzyna łowna, zagrożona przez psy, nie jest jego  

własnością, lecz stosownie do art. 2 Prawa łowieckiego zawsze własnością Skarbu Państwa, a zatem istnieją racje, 

które przemawiają za karalnością nawet właściciela lasu. Do pociągnięcia do odpowiedzialności za omawiane 

wykroczenie nie jest niezbędne ustalenie, że pies wyrządził szkodę zwierzęciu leśnemu lub roślinności leśnej ani nawet, 

że taka szkoda groziła. Podmiotem wykroczenia może być każdy, odpowiedzialność następuje zarówno w razie 

umyślności jak i nieumyślności.  

   

W y k r o c z e n i a     p o z a k o d e k s o w e  

   

Art. 55 ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych / Dz. U. z 2006 r. Nr 

139, poz. 993, z późn. zm. /  

1. Kto:  

1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,  

2) zatrzymuje cudzy dowód osobisty,  

3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,  

podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.  

   

Komentarz:  

Stypizowane w art. 55 ust. 1 wykroczenie polega na uchylaniu się sprawcy od obowiązku posiadania lub wymiany 

dowodu osobistego. Zgodnie z art. 1 ust. 3 dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, 

poświadczającym jej obywatelstwo polskie, a także uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw 

członkowskich Unii Europejskiej. Obowiązek posiadania dowodu osobistego wynika z art. 34 ust. 1 i dotyczy wszystkich 

tych, którzy są obywatelami polskimi i zamieszkują w Polsce, a ponadto ukończyli 18 rok życia. Osoby, które ukończyły 

15 rok życia, też mają obowiązek posiadania dowodu osobistego, ale tylko wówczas, gdy pozostają w stosunku pracy 

lub nie zamieszkują wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajdują, albo nie pozostają 

pod władzą rodzicielską lub opieką. Uchylanie się od tego obowiązku stanowi komentowane wykroczenie. Będzie nim 

również uchylanie się od wymiany dowodu osobistego. Obowiązek taki nakłada na jego posiadacza art. 40. Ma to 

miejsce w następujących przypadkach:  

-         zmiany danych, które zmieniane są w dowodzie osobistym,  



-         uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby / np. 

umieszczenie w nim fotografii sprzed bardzo wielu lat /  

-         upływu terminu ważności dowodu osobistego.  

Zatrzymanie cudzego dowodu osobistego stanowi wykroczenie stypizowane w art. 55 pkt.2. Zakaz zatrzymania dowodu 

osobistego został sformułowany w art. 33. Nie dotyczy on jednak przypadków określonych w ustawie. Znamię 

czasownikowe „ zatrzymanie" należy tłumaczyć jako pozbawienie władztwa, odebranie.  

Obowiązek zwrotu dokumentu w przypadku utraty obywatelstwa polskiego wynika wprost z art. 42 pkt6, przyczyna 

utraty obywatelstwa polskiego jest bez znaczenia.  

   

Art.XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy / Dz. U. Nr 24, poz. 142 

oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198 /  

Art. XII.  

§ 1. Dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego,  

zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności określa  

gmina.  

§ 2. Winni naruszenia wydanych na podstawie §1 przepisów o dniach i godzinach  

otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów  

gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności podlegają karze  

grzywny do 5 000 złotych. Orzekanie następuje w trybie przepisów o  

postępowaniu w sprawach o wykroczenia.  

Komentarz:  

Zgodnie z art. XII ustawy dni i godziny otwarcia i zamknięcia placówek handlu detalicznego mogą być określone przez 

gminę, a zatem winni naruszenia określonych wymagań wynikających z tego przepisu są sprawcami określonego 

wykroczenia.  

Wykroczenie występuje pod sześcioma postaciami, polega bowiem na:  

-         nieuprawnionym w czasie otwieraniu placówek handlu detalicznego,  

-         nieuprawnionym w czasie otwieraniu zakładów gastronomicznych,  

-         nieuprawnionym w czasie otwieraniu zakładów usługowych dla ludności  

-         nieuprawnionym w czasie zamykaniu placówek handlu detalicznego,  

-         nieuprawnionym w czasie zamykaniu zakładów usługowych dla ludności,  

-         nieuprawnionym w czasie zamykaniu zakładów gastronomicznych.  

  Wykroczenie może popełnić każdy, kto naruszy ustawowy czas otwierania i zamykania określonych w tezie zakładów, 

jest to wykroczenie, które może być popełnione zarówno umyślnie jak i nieumyślnie.  

Uchwała rady gminy w sprawie określenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 

gastronomicznych, zakładów usługowych dla ludności należy do kategorii aktów prawa miejscowego, obowiązujących 

na obszarze gminy, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dlatego też 



nie może być skierowana do indywidualnie określonego podmiotu / wyrok WSA we Wrocławiu z 6 stycznia 2006 r., III 

S.A./Wr 326/05, NZS 2006, nr 1, s.20/.  

   

Art. 43
1
 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi / Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473, z późn. zm. /  

Zmiany tekstu jedn. Zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, 

poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97  

 Art. 43
1
.  

1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa 

napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie 

lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.  

2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.  

Komentarz:  

Przedmiotem ochrony art. 43
1
 jest zagwarantowanie spożywania napojów alkoholowych zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ustawie. Chodzi mianowicie o pełne respektowanie zakazu spożywania napojów alkoholowych na 

terenach wskazanych /określonych/ w art. 14 ust.1 i 2a-6. W celu wskazania tych miejsc należy przytoczyć treść 

powyższego przepisu czyli art. 14 ust. 1 i 2a-6 :  

Art. 14.  

1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:  

1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów 

studenckich;  

2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;  

3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;  

4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej;  

5) (uchylony);  

6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych,  

jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.  

1a. (uchylony).  

2. (uchylony).  

2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc 

przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.  

3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w ośrodkach 

szkoleniowych.  

4. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w domach wypoczynkowych.  

5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4.5 % alkoholu może się odbywać na 

imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.  

6. W innych nie wymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, 

rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów 

alkoholowych  



   

Znamię czasownikowe „spożywa" należy rozumieć jako pije napój alkoholowy, przy czym chodzi o faktyczne picie, nie 

zaś markowanie picia. Może się bowiem zdarzyć - co w praktyce ma nieraz miejsce - że na widok patrolu straży 

miejskiej młody człowiek prowokacyjnie przykłada szyjkę butelki z napojem alkoholowym do ust. W wyniku jednak 

dokonanych ustaleń okazuje się, że butelka w trakcie badania przez uprawniony organ pozostaje nadal firmowo 

zapieczętowana. Takie zachowanie nie stanowi wykroczenia, nie można go bowiem postrzegać nawet w kategoriach 

usiłowania. W przypadku odpieczętowania butelki wykroczenie będzie miało miejsce niezależnie od ilości wypitego 

napoju alkoholowego. Wykroczenie określone w art. 43
1
 ust. 1 będzie polegało na naruszeniu chociażby jednego z 

wymienionych sposobów zachowania. Jego sprawcą będzie każdy, kto ukończył 17 rok życia. Jest to wykroczenie 

formalne, które może być popełnione zarówno umyślnie jak i nieumyślnie.  

Wykroczenie stypizowane w art. 43
1 
ust. 2 będzie miało miejsce już na etapie usiłowania. Wystarczy zatem, że sprawca 

zostanie ujęty przez uprawniony podmiot / strażnika miejskiego / w chwili, kiedy po odpieczętowaniu butelki z napojem 

alkoholowym będzie kierował jej szyjkę w kierunku ust, mimo iż spożycie będzie udaremnione przez ten organ.  

   

Art. 45 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / 

Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473, z późn. zm. /  

Art. 45.  

Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust. 1 i 2:  

2) nie uwidacznia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,  

podlega karze grzywny.  

   

Komentarz:  

Sprawcą powyższego wykroczenia jest osoba, która naruszy nakaz zawarty w art. 45 pkt.2.  

   

   

Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych / Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm. /  

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 

96, poz. 1107 oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2274.  

Art. 13. ust 1 i 2  

1. Kto:  

1)     sprzedaje wyroby tytoniowe lub nie umieszcza informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych, 

wbrew przepisom art. 6,  

kto będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, wbrew przepisom art 5 ust. 1a, nie 

umieszcza informacji o zakazie palenia tytoniu  

podlega karze grzywny do 2.000zł.  

2)    pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5  

podlega karze grzywny do 500zł  

3)    W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w 

sprawach o wykroczenia.  



   

Komentarz:  

   

Przedmiotem ochrony art. 13 jest ludzkie zdrowie.  

Zachowanie się sprawcy wykroczenia określonego w art. 13 ust 1 pkt. 1 będzie polegało na sprzedaży wyrobów 

tytoniowych wbrew zakazom zawartym w art. 6, a konkretnie przytaczając powyższy artykuł:  

   

Art 5  

1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art 5a:  

1) na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia 

zdrowotne,  

2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,  

3) na terenie uczelni  

4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niz wymienione w pkt 1 i 2,  

5) w pomieszczeniach obiektóe kultury i wypoczynku do użytku publicznego,  

6) w lokalach gastronomiczno - rozrywkowych,  

7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,  

8) na przystankach komunikacji publicznej,  

9) w pomieszczeniach obiektów sportowych,  

10) w ogólnodostepnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,  

11) w innych pomieszczeniach dostepnych do użytku publicznego  

1a Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiazuje zakaz palenia wyrobów 

tytoniowych, umieści w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słwne i graficzne informujące o zakazie 

palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu, zwane dalej "informacją o zakazie palenia 

tytoniu"  

2 (uchylony)  

3 (uchylony)  

4 Rada gminy moze ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż wymienione w ust 1 miejsca przeznaczone do 

użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego.  

Art 5a   

1. Właściciel lub zarządzający może wyłączyć spod zakazu określonego w art 5 indywidualne pokoje w obiektach 

służących celom mieszkalnycm  

2. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, i Minister Sprawiedliwości określą w 

drodze rozporzadzeń, szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych na terenie podlegających im obiektów oraz 

środków przewozu osób, uwzględniając potrzebę zachowania miejsc pracy, nauki i słuzby jako stref wolnych od dymu 

tytoniowego oraz ochrony niepalących przed dymem tytoniowycm.  



3. Właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię:   

1) w domach pomocy społecznej lub w domach spokojnej tarości,  

2) w hotelach,  

3) w obiektach służących obsłudze podróżnych,  

4) na terenie uczelni,  

5) w pomieszczeniach zakładów pracy,  

6) w lokalach gastronomiczno rozrywkowych.   

4. Właściciel lub zarządzający lokalem gastronomiczno - rozrywkowym z co najmniej dwoma pomieszczeniami 

przeznaczonymi do konsumpcji, może wyłączyć spod zakazu określanego w art 5, zamknięte pomieszczenie 

konsumpcyjne, wyposażone w wentylację zapewniającą, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń  

Art. 6.  

1. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. W miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych 

umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści "Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art 6 

ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastepstwami uzywania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych)"  

1a W przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupująceko wyroby tytoniowe sprzedawca moze zażądać okazania 

dokumentu potwierdzającego wiek kupującego  

2. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych na terenie zakładów  opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo - 

wychowawczych oraz obiektów sportowo - rekreacyjnych.  

3. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach.  

4. Zabrania się sprzedaży papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk oraz luzem bez opakowania.  

5. Zabrania się sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów 

wolnocłowych  

   

   

   

Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. z 2005 r. 

Nr 236, poz. 2008, z późn. zm. /  

Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz 

z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753.  

Art. 10.  

2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1  

- podlega karze grzywny.  

   

Komentarz:  



Wykroczenie z art. 10 ust.2 będzie polegało na niewykonaniu przez sprawców obowiązków wynikających z art. 5 ust. 1. 

W celu przybliżenia zachowań, których nie wykonanie skutkuje popełnieniem wykroczenia należy przytoczyć 

wspomniany art.5 ust.1:  

   

Obowiązki właścicieli nieruchomości 

Art. 5.  

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:  

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów  

komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie  

sanitarnym, porządkowym i technicznym;  

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest 

technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości 

ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach 

odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest 

wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;  

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych  

zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;  

3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;  

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w 

sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;  

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy 

czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną 

bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia 

chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;  

5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.  

   

Przedmiotem ochrony tego przepisu jest dopełnienie obowiązków, których realizacja ma zapewnić odpowiedni stan 

czystości i porządku w gminie.  

Podmiotem komentowanego wykroczenia jest właściciel nieruchomości.  

Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Na pewno 

za wykroczenie określone w art. 10. ust.2 odpowiedzialność poniesie również wykonawca robót budowlanych 

/kierownik budowy/, gdyż z mocy art.5 ust. 2 jest on zobowiązany do wykonywania obowiązków wymienionych w art. 5 

ust. 1 na terenie budowy.  

Komentowane wykroczenie ma charakter formalny, gdyż przepis nie wymaga aby w jego następstwie powstały dla 

środowiska skutki w postaci szkody czy też nawet zagrożenia jej powstania. Można je popełnić zarówno umyślnie jak i 

nieumyślnie.  

   

Art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. z 2005 r. 

Nr 236, poz. 2008, z późn. zm. /  



Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz 

z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753.  

Art. 10.  

2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.  

Komentarz:  

Wykroczenie określone w art. 10 ust. 2a zostanie popełnione wówczas, gdy sprawca nie wykonuje obowiązków 

ustalonych w regulaminie. Regulamin taki uchwala rada gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego. Pełna nazwa tego aktu prawa miejscowego brzmi „regulamin utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy"  

Przedmiotem ochrony jest w tym przypadku wykonywanie obowiązków określonych w uchwale regulującej w szczególny 

sposób zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Wykroczenie określone w art. 10 ust.2a można 

popełnić umyślnie lub nieumyślnie i ma ono charakter formalny. Art. 10.ust.2a ma charakter typowo blankietowy, gdyż 

o tym, co będzie wykroczeniem, decyduje rada gminy w uchwale wydanej na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy. 

Odpowiedzialności na podstawie komentowanego artykułu podlega osoba, która będzie adresatem obowiązku 

określonego w regulaminie, tzn. osoba nie wykonująca go.  

Na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl obowiązuje uchwała Nr 3/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 stycznia 

2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.  

Uchwała powyższa była  zmieniana poprzez wskazane poniżej uchwały RM Przemyśl:  

Uchwała Nr 236/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl  

Uchwała Nr 3/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl 

Uchwała Nr 186/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 października 2009 roku zmieniająca uchwałę w 

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl 

   

Art. 199a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw / 

Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm./  

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25,poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, 

poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz.242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 

1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 

607 i Nr 180, poz. 1111.  

Art. 199a.  

1. Kto, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów lub sejmików województw:  

1) umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach 

energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości,  

2) przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza 

obowiązujące przepisy porządkowe,  

3) umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód  

- podlega karze grzywny.  

2. Tej samej karze podlega:  

1) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, który w terminie 30 dni po dniu wyborów nie usunie plakatów i 

haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii wyborczej,  

http://www.przemysl.pl/bip/prawo/uchwaly/202/623/9211.html
http://www.przemysl.pl/bip/prawo/uchwaly/202/623/9211.html
http://www.przemysl.pl/bip/prawo/uchwaly/202/702/9841.html
http://www.przemysl.pl/bip/prawo/uchwaly/202/702/9841.html
http://www.przemysl.pl/bip/prawo/uchwaly/202/702/11957.html
http://www.przemysl.pl/bip/prawo/uchwaly/202/702/11957.html


2) osoba będąca redaktorem w rozumieniu prawa prasowego, która dopuszcza do niewykonania obowiązku 

umieszczenia w informacjach, komunikatach, apelach i hasłach wyborczych, ogłaszanych w prasie drukowanej 

lub w telewizji bądź radiu na koszt komitetów wyborczych, partii politycznej lub organizacji popierających 

kandydatów, a także na koszt samych kandydatów, wskazania przez kogo są opłacane i od kogo pochodzą.  

Komentarz:  

Przedmiotem ochrony art. 199a jest porządek w zakresie prowadzenia kampanii wyborczej. Strona przedmiotowa 

komentowanego wykroczenia będzie polegała na naruszaniu zasad prowadzenia agitacji wyborczej określonych w 

ustawie. Do jego bytu wystarczy, że sprawca naruszy chociażby jeden z możliwych sposobów zachowania. Sprawcą 

wykroczenia może być każda osoba, która uczestniczy w kampanii wyborczej. Jest to wykroczenie formalne, które 

można popełnić umyślnie jak i nieumyślnie.  

   

Art.220 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej / Dz. U. z 

2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999/  

Art. 220.  

Kto:  

1) narusza zakazy określone w art. 87 albo w art. 88 ust. 1, 2 lub 3,  

2) umieszcza plakaty i hasła wyborcze bądź ustawia urządzenia ogłoszeniowe z naruszeniem zasad określonych 

w art.90,  

podlega karze grzywny.  

Komentarz:  

Aby w pełni przyswoić naruszenie w/w zasad należy przytoczyć treść art. 87 oraz art. 88 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 90 

wspomnianej ustawy:  

Art. 87.  

1. Od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania zabronione  

jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie  

przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji  

na rzecz kandydatów i list kandydatów.  

2. Zabronione są wszelkie formy agitacji w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku,  

w którym ten lokal się znajduje.  

   

Art. 88.  

1. Zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej na terenie zakładów pracy lub  

instytucji publicznych w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie.  

2. Zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej na terenie jednostek wojskowych  

i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej  

oraz w oddziałach obrony cywilnej, a także w skoszarowanych jednostkach  



podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.  

3. Zabronione są jakiekolwiek formy agitacji na terenie szkół podstawowych i gimnazjów  

wobec uczniów nieposiadających prawa wybierania.  

Art. 90.  

1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i  

telekomunikacyjnych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po  

uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.  

2. Zabronione jest umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na zewnątrz i wewnątrz  

budynków administracji rządowej i samorządowej oraz sądów, a także na  

terenie jednostek wojskowych i oddziałów obrony cywilnej oraz skoszarowanych  

jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.  

3. Rada gminy może zabronić umieszczania plakatów lub haseł na niektórych budynkach  

publicznych, a także określonych częściach terenów publicznych, z  

przyczyn związanych z ochroną zabytków bądź środowiska.  

4. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych dla celów prowadzenia  

kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.  

5. Plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć  

bez powodowania szkód.  

6. Policja oraz straż miejska są obowiązane usuwać na koszt komitetu wyborczego  

plakaty i hasła, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu  

fizycznemu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź w ruchu drogowym.  

7. Plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione dla celów  

prowadzenia kampanii wyborczej właściwe komitety wyborcze obowiązane są  

usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.  

8. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) postanawia o usunięciu plakatów wyborczych,  

haseł i urządzeń ogłoszeniowych umieszczonych z naruszeniem przepisów  

ust. 1-5 lub nieusuniętych przez właściwe komitety wyborcze w terminie, o  

którym mowa w ust. 7. Koszty ich usunięcia ponoszą właściwe komitety wyborcze.  

   

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  

/ Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm./  



Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  

w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. 

Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666.  

Art. 70.  

Kto:  

3) w miejscach na ten cel nie przeznaczonych magazynuje lub składuje odpady podlega karze aresztu albo 

grzywny.  

Komentarz:  

Wykroczenia określonego w art. 70 pkt 3 dopuści się osoba, która magazynuje lub składuje odpady w miejscach na ten 

cel nie przeznaczonych. Magazynowanie odpadów to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich 

transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Miejscem nie przeznaczonym do składowania lub magazynowania 

odpadów będzie każde miejsce, które nie jest określone w pozwoleniu jako przeznaczone do tego celu. Sprawcą 

wykroczenia może być każdy, jest to wykroczenie formalne, które można popełnić umyślnie lub nieumyślnie.  

   

Art. 71  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  

/ Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm./  

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 

138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666.  

Art. 71.  

Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów 

podlega karze aresztu albo grzywny.  

Komentarz:  

Art. 71 chroni środowisko naturalne przed wyziewami ze spalanych odpadów. Zachowanie sprawcy tego wykroczenia 

będzie polegało na termicznym przekształcaniu odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów 

wbrew istniejącym zakazom. Przez „spalarnię odpadów" rozumie się zakład lub jego część przeznaczone do 

termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje 

i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów 

odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami 

związanymi z przyjmowaniem, przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego 

przekształcenia. Sprawcą wykroczeń stypizowanych w art. 71 może być każdy, można je popełnić umyślnie lub 

nieumyślnie.  

   

Art. 75a  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  

/ Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm./  

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  

w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. 

Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666.  

Art. 75a.  

Kto, prowadząc punkt zbierania odpadów metali, przyjmuje odpady metali inne niż metalowe odpady opakowaniowe 

po produktach żywnościowych, bez potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej te odpady lub bez wypełnienia 

formularza przyjęcia odpadów metali, podlega karze aresztu albo grzywny.  

Komentarz:  

Przedmiotem ochrony art. 75a jest porządek w zakresie skupu odpadów metali. Wykroczenie z tego przepisu popełni 

ten, kto prowadząc punkt zbierania odpadów metali, przyjmuje odpady metali inne niż metalowe odpady opakowaniowe 

po produktach żywnościowych, bez potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej te odpady lub bez wypełnienia 



formularza przyjęcia odpadów metali. Obowiązek potwierdzania tożsamości przekazującego wynika z art. 43a ust. 3 i 4, 

a wypełnienie formularza przyjęcia odpadów metali z art. 43a ust.1.  

Sprawcą omawianego wykroczenia może być tylko prowadzący punkt zbierania odpadów metali. Jest to wykroczenie 

formalne, które może być popełnione umyślnie jak też i nieumyślnie.  

   

Art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach  

/ Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm. /  

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  

w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, i Nr 429, poz. 1834, z 2007 r. 

Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740.  

   

Sankcje za naruszenie przepisów ustawy  

Art. 26.  

1. Kto wbrew przepisom ustawy:  

2) wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy 

pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające 

wymagań,  

Komentarz:  

Art. 26 ust. 1 chroni zasady wyróżniania wartości wielkości fizycznych w jednolitych jednostkach, a także interes 

konsumentów w zakresie wprowadzania i posługiwania się rzetelnymi przyrządami pomiarowymi.  

Wykroczenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 może popełnić ten, kto wbrew przepisom ustawy:  

A/ wprowadza do obrotu lub  

B/ wprowadza do użytkowania  

C/ stosuje, bądź  

D/ przechowuje w stanie gotowości do użycia  

-         przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub 

niespełniające wymagań.  

-         Do bytu wykroczenia wystarczy, że sprawca naruszy chociażby jeden z wymienionych sposobów zachowania. 

Zgodnie z definicją zawartą w art.4 pkt 5 przez " przyrząd pomiarowy" należy rozumieć urządzenie, układ pomiarowy 

lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma 

urządzeniami dodatkowymi, przy czym wzorce miary i materiały odniesienia są traktowane jako przyrządy pomiarowe.  

Prawnej kontroli metrologicznej podlegają przyrządy pomiarowe, które mają być stosowane:  

-         w ochronie zdrowia, życia i środowiska,  

-         w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,  

-         w ochronie praw konsumenta,  

-         przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu upustów, kar umownych, 

wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń,  

-         przy dokonywaniu kontroli celnej,  



-         w obrocie.  

Ponadto wszystkie te przyrządy muszą być określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 grudnia 2007 

r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej 

kontroli / Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13 /  

Przez wprowadzenie do obrotu ustawa Prawo o miarach nakazuje rozumieć przekazanie przyrządu pomiarowego po 

raz pierwszy sprzedawcy bądź użytkownikowi przez producenta, jego przedstawiciela lub importera. Natomiast 

wprowadzenie do użytkowania to zastosowanie przyrządu pomiarowego po raz pierwszy do celu, dla którego jest 

przeznaczony.  

Słowo „ stosowanie" określa nic innego jak używanie, czy też korzystanie.  

Sprawcą wykroczenia może być każdy, jest to wykroczenie formalne, które można popełnić zarówno umyślnie, jak i 

nieumyślnie.  

   

Art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342)  

   

Art. 85. 1. Kto:  

1a) prowadząc działalność nadzorowaną w zakresie zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, 

przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych nieprzeznaczonych do 

spożycia przez ludzi, nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji, o której mowa w art. 9 rozporządzenia 

(WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy 

sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi 

(Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 

92, z późn. zm.), albo prowadzi ja lub przechowuje niezgodnie z tymi przepisami,  

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.  

Komentarz:  

Przedmiotem ochrony art. 85 jest zagwarantowanie należytej opieki nad zwierzętami prowadzącej w konsekwencji do 

utrzymania właściwego stanu ich zdrowia. Podmiot prowadzący działalność nadzorowaną obowiązany jest spełniać 

wymagania weterynaryjne określone dla danego rodzaju i zakresu prowadzonej działalności nadzorowanej. Jest zatem 

obowiązany zapewniać wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne, techniczne lub 

technologiczne, zabezpieczające przed zagrożeniem epizootycznym, epidemicznym lub zapewniające właściwą jakość 

produktów, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące:  

1/ stanu zdrowia zwierząt będących przedmiotem działalności nadzorowanej lub wykorzystywanych do jej prowadzenia, 

w tym odnoszące się do badań potwierdzających ten stan oraz określonych szczepień ochronnych, lub  

2/ gospodarstw, miejsc gromadzenia zwierząt, innych miejsc przetrzymywania zwierząt oraz stad lub obszarów, z 

których pochodzą zwierzęta będące przedmiotem działalności nadzorowanej lub wykorzystywane do jej prowadzenia, 

lub  

3/ sposobu ustalania pochodzenia zwierząt będących przedmiotem działalności nadzorowanej lub zwierząt, z których 

lub od których pozyskuje się produkty wytwarzane w ramach prowadzenia działalności nadzorowanej, w tym zakres i 

sposób prowadzenia rejestru zwierząt, lub  

4/ obiektów budowlanych lub miejsc w których prowadzi się działalność nadzorowaną, lub osób wykonujących 

określone czynności w ramach tej działalności oraz zakresu takich czynności lub,  

5/ niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego wytwarzanych w ramach prowadzonej działalności nadzorowanej, 

sposobu ich znakowania i pakowania, w tym wymagania dotyczące opakowań lub,  

6/ świadectw zdrowia lub innych dokumentów, w które zaopatruje się zwierzęta będące przedmiotem działalności 

nadzorowanej lub niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego wytwarzane przy prowadzeniu tej działalności, lub  



7/ sposobu i zakresu prowadzeniu dokumentacji oraz okresu jej przechowywania, lub  

8/ środków transportu i warunków transportu zwierząt lub niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, będących 

przedmiotem działalności nadzorowanej lub wykorzystywanych do jej prowadzenia.  

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie zbierania, transportowania, 

przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych 

określają przepisy Unii Europejskiej ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zgodnie z art. 9 rozporządzenia nr. 1774/2002 z 3 października 

2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi / Dz. U. WE 2002 L 273/1 ze zm./ każda osoba wysyłająca, przewożąca lub 

odbierająca produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przechowuje dokumentację dotyczącą przesyłek. Podczas 

przewozu produktom ubocznym pochodzenia zwierzęcego lub produktom przetworzonym musi towarzyszyć dokument 

handlowy lub, w przypadkach gdy wymaga tego rozporządzenie, świadectwo weterynaryjne. W dokumentach 

handlowych muszą być wyszczególnione następujące dane:  

-         data odbioru surowca z siedziby,  

-         opis surowca, włącznie z informacjami określonymi w rozdziale I, gatunki zwierząt w odniesieniu do surowca 

kategorii 3 i produktów z niego przetworzonych, przeznaczonych do wykorzystania jako składnik paszowy oraz gdy ma 

to zastosowanie - nr kolczyka usznego,  

-         ilość surowca  

-         miejsce pochodzenia surowca,  

-         nazwa i adres przewoźnika,  

-         nazwa i adres odbiorcy, a także w przypadku gdy ma to zastosowanie - jego nr identyfikacyjny, oraz  

-         gdy to właściwe- nr identyfikacyjny zakładu pochodzenia oraz rodzaj i metody obróbki.  

Dokument handlowy musi być wystawiony co najmniej w 3 egzemplarzach. Oryginał musi towarzyszyć przesyłce do 

ostatecznego miejsca przeznaczenia. Przechowuje go odbiorca. Producent i przewoźnik muszą przechowywać po jednej 

kopii. Świadectwa weterynaryjne muszą zostać wystawione i podpisane przez właściwe władze. Określona 

dokumentacja musi być przechowywana przez okres co najmniej dwóch lat w celu przedstawienia jej właściwym 

władzom.  

Naruszenie tych obowiązków stanowi wykroczenie określone w art. 85 ust. 1 pkt 1a.  

Art. 131 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm./  

Zmiany wymienionej ustawy zostały określone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 

75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 

oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 92, poz. 753.  

   

Art. 131.  

Kto:  

6) wykonuje prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu  

mechanicznego lub urządzeń technicznych w obrębie bryły korzeniowej  

drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach w sposób znacząco szkodzący drzewom lub krzewom,    

podlega karze aresztu albo grzywny.  

Komentarz:  

Przedmiotem ochrony art. 131 są gwarancje racjonalnego prowadzenia działalności w środowisku przyrodniczym.  



Sprawcą wykroczenia określonego w art. 131 pkt 6 może być każdy, można je popełnić zarówno umyślnie jak i 

nieumyślnie.  

   

Art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm./  

Zmiany wymienionej ustawy zostały określone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 

75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 

oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 92, poz. 753.  

   

Art. 131.  

Kto:  

12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary,  

-podlega karze aresztu albo grzywny.  

Komentarz:  

Przedmiotem ochrony art. 131 są gwarancje racjonalnego prowadzenia działalności w środowisku przyrodniczym.  

Sprawcą wykroczenia określonego w art. 131 pkt 12 może być każdy, można je popełnić zarówno umyślnie jak i 

nieumyślnie.  

   

Art. 48 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Dz. U. Nr 25, poz. 202 z 

późn. zm.  

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236 oraz 

z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753.  

   

Art. 48.  

Kto wbrew przepisowi art. 18 nie przekazuje pojazdu wycofanego z eksploatacji do przedsiębiorcy 

prowadzącego stację demontażu lub  

Przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, podlega karze grzywny.  

Komentarz:  

Art. 48 chroni porządek w zakresie postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji.  

Zachowanie sprawcy tego wykroczenia będzie polegało na zaniechaniu przekazania pojazdu wycofanego z eksploatacji 

do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. 

Obowiązek takiego postępowania wynika z art. 18 powyższej ustawy, który brzmi:  

Art. 18.  

Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.  

Sprawcą wykroczenia z art.. 48 może być wyłącznie właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji. Jest to wykroczenie 

formalne, można je popełnić umyślnie albo nieumyślnie, wyłącznie przez zaniechanie.  

   



Art. 50 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Dz. U. Nr 25, poz. 202 z 

późn. zm.  

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236 oraz 

z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753.  

   

Art. 50.  

Kto poza stacją demontażu dokonuje:  

1) usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji  

niebezpiecznych, w tym płynów,  

2) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do 

ponownego użycia,  

3) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu - 

podlega karze grzywny.  

   

 Art. 50 w/w ust. został uchylony przez art. 4 pkt. 23 ust. z dnia 22.01.2010 o zm. ust. o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw Dz.U. nr28.poz145 z 2010r.  

Art. 73 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym / Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 

2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666/  

   

   

Art. 73.  

Kto, wbrew przepisowi art. 35, nie oddaje zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych 

zbierającemu zużyty sprzęt,  

podlega karze grzywny.  

Komentarz:  

Przedmiotem ochrony art. 73 jest zagwarantowanie, że użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych 

wypełni obowiązek oddania zużytego sprzętu zbierającemu taki sprzęt.  

Obowiązek ten wynika z art. 35 powyższej ustawy, który brzmi:  

   

Obowiązki użytkownika sprzętu  

Art. 35.  

Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu 

zbierającemu zużyty sprzęt.  

Komentowane wykroczenie będzie polegało na niewykonaniu zobowiązania przez nieoddanie sprzętu. Podmiotem 

wykroczenia będzie użytkownik sprzętu. Jest to wykroczenie formalne, które może być popełnione przez zaniechanie, 

zarówno umyślnie jak i nieumyślnie.  

   



Art. 74 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym / Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 

2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666/  

   

Art. 74.  

Kto, wbrew zakazowi określonemu w art. 36, umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami  

podlega karze grzywny.  

Komentarz:  

Przedmiotem ochrony art. 74 jest zagwarantowanie wypełnienia obowiązku użytkownika zużytego sprzętu nie 

umieszczenia go łącznie z innymi odpadami zgodnie z dyspozycją i obowiązkiem wynikającym z art. 36:  

Art. 36.  

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.  

Komentarz:  

Wykroczenie określone w art. 74 zatem będzie polegało na umieszczeniu zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.  

Podmiotem wykroczenia będzie użytkownik sprzętu. Jest to wykroczenie formalne, które może być popełnione zarówno 

umyślnie, jak i nieumyślnie, przez działanie.  

Przez zużyty sprzęt należy rozumieć sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.  

   

Akty prawa miejscowego, ustanawiające przepisy porządkowe w zakresie zapewnienia porządku, spokoju i 

bezpieczeństwa publicznego, których naruszenie zagrożone jest karą grzywny.  

 


