
Grupa robocza do spraw kompetencji straży gminnych w ramach prowadzonych prac nad 
zgłoszonymi  propozycjami  zmian  przepisów  pozytywnie zaopiniowała  i  REKO MENDUJE 
następujące postulaty:

- do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.   o strażach gminnych  :

1. rozszerzenie  nadzoru  Policji  w  zakresie  wykorzystania  przez  straże gminne  środków 
przymusu  bezpośredniego i  broni  palnej, dostosowując tym samym do zapisów ustawy o 
środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (użycie lub wykorzystanie śpb i broni palnej) 
–  zmiana do art. 9 ust. 2 pkt. 2; 

UZASADNIENIE: Aktualne brzmienie przepisów wskazuje na sprawowanie przez Policję nadzoru 
nad działalnością straży w zakresie użycia broni palnej oraz środków przymus bezpośredniego,  
z pominięciem wykorzystania tych środków, do czego strażnicy są także uprawnieni.

2. nadanie uprawnienia straży do nagrywania dźwięku w miejscach publicznych w przypadku, 
gdy czynności te są niezbędne do wykonywania ustawowych zadań –  zmiana do art. 11 (lub/i art. 
10); 

UZASADNIENIE: Rozszerzenie przedmiotowego uprawnienia o nagrywanie nie tylko obrazu ale 
również dźwięku dotyczy wyłącznie urządzeń mobilnych, (np. kamer nasobnych) nie zaś monitoringu 
miejskiego. Proponowana zmiana umożliwi  strażnikom rejestrowanie przebiegu  podejmowanych 
interwencji, co wpłynie pozytywnie na transparentność prowadzonych przez nich działań. Akceptacja 
powyższego  postulatu  oznacza  również  dodanie  nowej  delegacji  ustawowej  lub  modyfikację 
istniejącej delegacji do wydania rozporządzenia regulującego tę kwestię.

3. rozszerzenie katalogu miejsc, do których może nastąpić doprowadzenie osób nietrzeźwych –  
zmiana do art. 11 ust. 1 pkt 7; 

UZASADNIENIE:  Proponowana zmian ma na celu dostosowanie przepisów ustawy  o  strażach 
gminnych  do  regulacji  zawartych  w  ustawie  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Obecnie przepisy ustawy o strażach gminnych zawężają strażnikom katalog miejsc, 
do których mogą doprowadzić  osobę nietrzeźwą i  tym samym nie są spójne z  rozwiązaniami 
przyjętymi na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

4. rozszerzenie kompetencji  straży w zakresie ujmowania osób i  przekazywania ich Policji 
również  
w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez osobę wykroczenia w celu ustalenia 
jej tożsamości i wykonania niezbędnych czynności przewidzianych w kodeksie postępowania  
w sprawach o wykroczenia, jeżeli  osoba  ta swoim zachowaniem uniemożliwia  lub  usiłuje 
uniemożliwić wykonanie tych czynności –  zmiana do art. 12 ust. 1 pkt 3;

UZASADNIENIE: Przyjęcie zaproponowanej zmiany ułatwi strażnikom wykonywanie przez nich 
czynności służbowych oraz ustalenie tożsamości osoby, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie 
popełnienia przez nią wykroczenia, a osoba ta uniemożliwia lub usiłuje uniemożliwić  ustalenie 
tożsamości, jednocześnie nie stwarza w sposób oczywisty bezpośredniego zagrożenia dla życia lub 
zdrowia ludzkiego, a także mienia. Obecnie strażnicy w takich sytuacjach mogą jedynie wezwać 
patrol Policji  na miejsce zdarzenia. Podobny do proponowanego rodzaj uprawnień posiada straż 
ochrony kolei.  

5. rozszerzenie uprawnień straży w zakresie przeprowadzania badania na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu osób znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 
które swoim zachowaniem dają  powód do zgorszenia  w miejscu publicznym, znajdują  się 
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w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych 
osób –  dodanie pkt 11 do art. 12 ust. 1; 

UZASADNIENIE:  Przyznanie proponowanego uprawnienia usprawni wypełnianie nałożonych na 
strażników obowiązków związanych z doprowadzaniem osób nietrzeźwych. Bez przeprowadzenia 
badania stanu trzeźwości nie można prawidłowo ocenić, czy osoba spełnia kryteria do umieszczenia 
jej w  izbie  wytrzeźwień, czy  też np. znajduje się  pod  wpływem innych  środków  i  wymaga 
natychmiastowej opieki medycznej. 

6. rozszerzenie katalogu środków przymusu bezpośredniego o kask i konia służbowego –  zmiana 
do art. 14 ust. 1;

UZASADNIENIE: Kask zabezpieczający jest używany w celu zapobieżenia samookaleczenia głowy. 
Strażnicy często wykonują czynności służbowe z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu 
lub innych środków psychoaktywnych. Nierzadko takie osoby zachowują się agresywnie, próbując 
dokonać  okaleczenia  strażnika  lub  samookaleczenia.  Zastosowanie  kasku  zwiększy  poziom 
bezpieczeństwa zarówno strażnika, jak i osoby zachowującej się agresywnie. 

Przywrócenie  uprawnienia  strażnikom  do  użycia  konia  służbowego  jako  środka  przymusu 
bezpośredniego jest spójne z zapisami ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
Straże, które posiadają konie  służbowe, obecnie mogą  je wykorzystywać  jedynie  jako  środek 
transportu. Przyjęcie proponowanej zmiany usprawni współpracę Policji ze strażami gminnymi.

7. przeniesienie uprawnienia do żądania wskazania przez właściciela lub użytkownika pojazdu 
komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie z ustawy Prawo o 
ruchu drogowym (art. 129b ust. 3 pkt 7) do ustawy o strażach gminnych –  dodanie do art. 12 ust. 
kolejnego punktu.

UZASADNIENIE: Proponowana zmiana ma na celu uporządkowanie przepisów w zakresie żądania 
przez strażnika wskazania przez właściciela lub użytkownika pojazdu komu powierzył pojazd do 
kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Uprawnienie to powinno wynikać wprost z ustawy 
kompetencyjnej straży  gminnych. W  rezultacie rozwiane zostaną wątpliwości  interpretacyjne w 
zakresie stosowania tego uprawnienia. Ponadto, możliwym będzie wykorzystanie przedmiotowego 
uprawnienia przez strażników również w przypadku popełnienia innych wykroczeń, niż tylko z 
zakresu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

8. wprowadzenie poprawnego odwołania do art. 11 ust. 1 pkt 5 i 9 w art. 17 –  zmiana do art. 17;

UZASADNIENIE: proponowana zmiana ma charakter redakcyjny

-  do  rozporządzenia  Rady  Ministrów    w  sprawie zakresu  i  sposobu  wykonywania  przez   
strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności:

9. rozszerzenie uprawnienia strażników o dostęp do wizerunku osoby w bazach danych rejestru 
PESEL –  dodanie do § 4 ust. 1 pkt 3 

UZASADNIENIE:   Rekomendowana zmiana ma na celu rozszerzenie uprawnień strażników w 
postaci dostępu do wizerunku osoby w bazach danych rejestru PESEL, do którego strażnicy mają 
aktualnie dostęp, jednak bez dostępu do wizerunku. Rozszerzenie uprawnienia usprawni strażnikom 
ustalanie tożsamości osoby legitymowanej.

Niemniej, proponowana zmiana wymaga również  zmiany w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r.  
o dowodach osobistych poprzez dodanie straży gminnych do katalogu podmiotów uprawnionych 
do Rejestru Dowodów Osobistych, o których mowa w art. 66 ust. 3.
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10. rozszerzenie zakresu informacji, które powinny zostać odnotowane w notatniku służbowym 
w ramach dokumentacji czynności legitymowania osoby o nr PESEL  osoby legitymowanej –  
zmiana do § 6 pkt 1;

UZASADNIENIE: Dane te są niezbędne do wykonywania dalszych czynności służbowych przez 
strażnika, w tym czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenie. 

- do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   w sprawie zakresu i sposobu   
prowadzenia  przez straże gminne (miejskie)  ewidencji  etatów, wyposażenia  oraz wyników 
działań straży:

11. uwzględnienie w ewidencji pełnego katalogu miejsc, do których strażnicy mogą doprowadzać 
osobę  nietrzeźwą  oraz  wyszczególnienie  liczby  chronionych  obiektów  komunalnych  i 
użyteczności publicznej –  zmiana do załącznika rozporządzenia w cz. I I I  w tabeli „Pozostałe 
wyniki działań” w pkt 4 oraz w pkt 8;

UZASADNIENIE:  Proponowana zmiana w zakresie katalogu miejsc, do których strażnicy  mogą 
doprowadzać  osobę nietrzeźwą ma charakter  porządkowy  i  dostosowuje zakres  gromadzonych 
danych, o których mowa w ww. rozporządzeniu do obowiązujących przepisów  ustawy o wychowaniu 
w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi. Natomiast doprecyzowanie pkt 8 ma na celu 
rozwianie wątpliwości, czy jego aktualnie obowiązująca treść odnosi się do liczby obiektów, czy też 
podjętych działań ochronnych. 

-   do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji    w sprawie wykroczeń, za   
które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego:

12. rozszerzenie uprawnień strażników do nakładania  mandatów karnych za wykroczenia 
określone w art. 63a § 1a kodeksu wykroczeń, art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska, art. 478 pkt 2,5,6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz art. 
81  ustawy  
z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym –  zmiana do § 2 ust. 1 pkt 1, 11 i 13 oraz 
dodanie pkt 21b;

UZASADNIENIE: Przyznanie strażnikom uprawnienia do nakładanie grzywien w drodze mandatu 
karnego za wykroczenia stypizowane w:

- art. 63a  §  1a k.w., tj. za podżeganie i pomocnictwo do czynów polegających na umieszczaniu  
w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonych ogłoszenia, plakatu, afiszu, ulotek, napisu lub 
rysunku albo wystawieniu na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym 
miejscem, ułatwi ściganie faktycznych sprawców tych czynów;

-  art. 81  ustawy  o  referendum ogólnokrajowym, tj. za  plakatowanie niezgodne z  porządkiem 
prawnym, umożliwi  straży  podejmowanie skutecznej interwencji  analogicznie, jak w przypadku 
sprawców wykroczeń, o których mowa w ustawie –  Kodeks wyborczy.       

-  art. 334 ustawy Prawo ochrony  środowiska, tj. za nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub 
zakazów  określonych  w  uchwale  sejmiku  województwa  przyjętej na  podstawie  art. 96,  czyli 
ograniczeń lub  zakazów w  zakresie eksploatacji  instalacji, w  których  następuje spalanie paliw 
wprowadzonych  w  celu  zapobieżenia  negatywnemu  oddziaływaniu  na  zdrowie  ludzi  lub  na 
środowisko, zwiększy efektywność działań straży gminnych w walce z efektem smogowym;

- art. 478 pkt 2,5,6 i 8 Prawo wodne –  jest to rekomendacja mająca na celu przywrócenie uprawnień 
mandatowych  strażnikom,  które  posiadali  do  31  grudnia  2017  r.  W  związku  z  wejściem  
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w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy Prawo wodne, konieczne jest dostosowanie 
przepisów rozporządzenia do wprowadzonych w tym zakresie zmian. 

REKOMENDOWANE ZMIANY W ZAKRESIE ROZSZERZENIA UPRANIEŃ STRAŻNIKÓW DO 
NAKŁADANIA  M ANDATÓW  KARNYCH  ZA  WYKROCZENIA  OKREŚLONE  W  USTAWIE 
PRAWO  OCHRONY  ŚRODOWIKSA  ORAZ  PRAWO  WODNE  ZOSTAŁY  JUŻ 
UWZGLĘDNIONE W  ROZPORZĄDZENIU  Z  DNIA  11 PAŹDZIERNIKA  2018 r. MINISTRA 
SPRAW  WEWNĘTRZNYCH  I  AD MINISTRACJI  ZMIENIAJĄCYM  ROZPORZĄDZENIE  W 
SPRAWIE  WYKROCZEŃ, ZA KTÓRE  STRAŻNICY  STRAŻY  GMINNYCH  SĄ  UPRAWNIENI 
DO  NAKŁADANIA  GRZYWIEN  W  DRODZE  M ANDATU  KARNEGO  (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1996),  KTÓRE  WESZŁO  W  ŻYCIE  
Z DNIEM 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 

-  do  rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji    w  sprawie  sposobu   
obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach 
publicznych przez straż gminną (miejską):

13. uwzględnienie możliwości rejestrowania oprócz obrazu również dźwięku, jednakże jedynie dla kamer 
nasobnych, czyli z wyłączeniem tzw. monitoringu miejskiego zmiana do § 1 i kolejnych; 

UZASADNIENIE: Proponowana zmiana jest konsekwencją przyjęcia rekomendacji dotyczącej wprowadzenia 
do ustawy o strażach gminnych uprawnienia do nagrywania obrazu i dźwięku, gdy jest to niezbędne podczas 
wykonywania ustawowych zadań przez strażnika.  

14. zwolnienie z obowiązku sporządzania notatki służbowej przy likwidacji zapisów obrazu poprzez ich 
nadpisanie –  dodanie do § 3  ust. 3; 

UZASADNIENIE: Zmiana ma na celu wprowadzenie przepisu umożliwiającego niszczenie obrazu zdarzeń 
niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach 
o wykroczenia, poprzez nadpisanie aktualnego obrazu na miejsce wcześniej zarejestrowanego, bez konieczności 
sporządzania z tego faktu notatki. Proponowane rozwiązanie jest wzorowane na regulacjach przyjętych w 
Policji.

- do ustawy –  Ordynacja podatkowa:

15. dodanie pracowników straży gminnych do katalogu osób zobowiązanych do przestrzegania 
tajemnicy skarbowej –  dodanie do art. 294 pkt 8;

UZASADNIENIE: Obecnie pracownicy straży gminnych umiejscowionych w strukturach urzędu, 
posiadają dostęp do tajemnicy skarbowej, natomiast strażnicy  straży utworzonych poza urzędem 
takiego  dostępu już  nie  posiadają. Powyższe stanowi  nieuzasadnione zróżnicowanie uprawnień 
strażników. Tym czasem dostęp do informacji gromadzonych przez organy podatkowe jest niezbędny 
w  prowadzeniu  przez  strażników  czynności  wyjaśniających  w  zakresie  ustalania  właścicieli 
nieruchomości np. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości w porządku w gminach. 

- do ustawy –  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia:

16.  dodanie  przepisu  stanowiącego,  że  kary  porządkowe  nałożone  w  toku  czynności 
wyjaśniających  prowadzonych  przez  straże  stanowią  dochód  jednostki  samorządu 
terytorialnego –  zmiana do art. 51 § 4 k.p.w.; 
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UZASADNIENIE: Mając na uwadze brzmienie znowelizowanego art. 117 ust. 3 k.p.w.1, zasadne 
wydaje się wprowadzenie również analogicznych przepisów w odniesieniu do kar porządkowych.

- do ustawy –  Kodeks wykroczeń:

17. wprowadzenie zmian do treści wybranych przepisów, tj. w art. 58 k.w. usunięcie §  1  
i wprowadzenie zmian do § 2, dodanie do art. 603 k.w. przepisu (np. jako § 1a) sankcjonującego 
usiłowanie, podżeganie i  pomocnictwo oraz dodanie do art. 144 przepisu (np. jako §  1a) 
zakazującego  na  terenach  przeznaczonych  do  użytku  publicznego  wjeżdżania  lub 
zatrzymywania pojazdu na trawniku, zieleńcu lub miejscu przeznaczonym przez właściwego 
zarządcę dla roślinności;

UZASADNIENIE: Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie przepisów prawa wykroczeń do 
zadań i uprawnień służb porządkowych, tym samym skutecznego ścigania sprawców analizowanych 
wykroczeń, tj.:

- uchylenie w art. 56 k.w. § 1, który penalizuje żebranie w miejscu publicznym przez osobę mającą 
środki egzystencji lub będącą zdolną do pracy –  proponowana zmiana wynika z faktu, że w praktyce 
nie jest możliwe ustalenie znamion przedmiotowego wykroczenia, a zatem jest to martwy przepis; 

-  dodanie do  §  2  zapisu  umożliwiającego  nałożenie kary  grzywny,  tym samym umożliwienia 
zastosowania postępowania mandatowego wobec osoby żebrzącej w miejscu publicznym w sposób 
natarczywy lub oszukańczy;

-  dodanie  do  art. 603  k.w.  przepisu  penalizującego  usiłowanie, podżeganie  i  pomocnictwo  w 
odniesieniu do wykroczenia sprzedaży poza miejscem do tego wyznaczonym, a zatem karanie formy 
stadialnej  
i zjawiskowej, co umożliwi pociągnięcie do odpowiedzialności za przedmiotowe wykroczenie osoby, 
która faktycznie organizuje i jest odpowiedzialna za proceder pomimo, że nie prowadzi bezpośrednio 
sprzedaży. Obecnie takie osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności karnej.

-  dodanie do art. 144  k.w. przepisu  penalizującego  zachowanie polegające na łamaniu  zakazu 
wjeżdżania,  zatrzymywania  się  pojazdów  na  zieleńcach,  trawnikach  lub  terenach  na  ten  cel 
przeznaczonych, co przyczyni się do skutecznej ochrony tych terenów przed dewastacją. W świetle 
obecnych przepisów trudno jest wykazać, że konkretny pojazd, poprzez wjazd i postój spowodował 
zniszczenie roślinności.  

- do ustawy o kierujących pojazdami:

18.  zwolnienie  strażników  z  obowiązku  ukończenia  kursu  na  uzyskanie  zezwolenia  na 
kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi poprzez dodanie strażników gminnych (miejskich) do 
katalogu funkcjonariuszy zwolnionych z przedmiotowego kursu –  zmiana do art. 106 ust. 3; 

UZASADNIENIE:  Zakres  szkolenia  podstawowego,  który  jest  obligatoryjny  dla  wszystkich 
strażników, pozostaje zbieżny z zakresem kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o 

1
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 Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2400) wprowadziła zmiany do treści art. 117 wskazując, że w 
przypadku gdy czynności wyjaśniające przeprowadza organ podległy jednostkom samorządu terytorialnego, 
wszelkie wydatki z tym związane ponosi jednostka samorządu terytorialnego. Uprzednio wydatki te ponosił 
Skarb Państwa. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 
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którym  mowa  
w art. 107 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami.

- do ustawy –  Prawo o ruchu drogowym:

19. rozszerzenie kompetencji straży do usuwania pojazdów również z pasa drogowego –  zmiana 
do art. 50a ust. 1; 

UZASADNIENIE:  Proponowana zmiana ma na celu  rozszerzenie  uprawnienia  Policji  i  straży 
gminnych polegającego na usuwaniu pojazdów nie tylko z drogi, ale również z pasa drogowego. Pas 
drogowy został zdefiniowany w art. 4 pkt 1 ustawy Prawo o drogach publicznych. Wprowadzenie 
proponowanej zmiany w praktyce umożliwi skuteczne usunięcie pojazdów, które zostały porzucone w 
pobliżu drogi. 

20.  zmiana  przepisów  w  zakresie  kierowania  pojazdem  uprzywilejowanym  poprzez 
wprowadzenie  regulacji  zezwalającej  na  wyłączenie  świateł  drogowych  lub  mijania  po 
zatrzymaniu pojazdu uprzywilejowanego  –  zmiana do art. 53 ust. 2 pkt. 2;

UZASADNIENIE: Obecne przepisy nie zezwalają na wyłączenie świateł drogowych lub mijania po 
zatrzymaniu pojazdu uprzywilejowanego. W sytuacji, kiedy włączone są niebieskie światła błyskowe, 
niecelowe jest utrzymywanie włączonych świateł drogowych lub mijania. Światła drogowe i mijania 
służą bowiem do oświetlania drogi przed jadącym pojazdem. 

21. rozszerzenie wykonywania uprawnień kontrolnych przez strażników gminnych (miejskich) 
wobec kierujących pojazdami niestosujących się do znaku B-2 „zakaz wjazdu”, jak również 
wobec kierujących pojazdami jadących wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych oraz 
wobec kierujących pojazdami zanieczyszczającymi lub zaśmiecającymi drogę;

UZASADNIENIE:  Celem  przedmiotowych  zmian  jest  rozszerzenie  wykonywania  uprawnień 
kontrolnych przez strażników gminnych, a tym samym umożliwienie im skutecznej interwencji 
wobec:

- kierujących pojazdami niestosujących się do znaku B-2 „zakaz wjazdu”, który stosuje się najczęściej 
na drogach z jednym kierunkiem jazdy;

- kierujących pojazdami wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych, które to wykroczenia są 
szczególnie dotkliwe dla pieszych korzystających z chodników i przejść dla pieszych;

- kierujących pojazdami zanieczyszczającymi lub zaśmiecającymi drogę, dotyczy to przede wszystkim 
pojazdów  silnikowych wyjeżdżających  na  drogę  publiczną  z  pól,  lasów,  terenów  budowy  
itp. i nanoszących na jezdnię zanieczyszczenia.   

22. przeniesienie uprawnienia do żądania wskazania przez właściciela lub użytkownika pojazdu 
komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie z ustawy Prawo o 
ruchu drogowym (art. 129b ust. 3 pkt 7) do ustawy o strażach gminnych –  uchylenie pkt 7 w art. 
129b ust. 3

UZASADNIENIE: analogiczne jak w rekomendacji nr 7

- do ustawy –  Prawo ochrony środowiska:

23. usunięcie przepisu dotyczącego obligatoryjnego udziału rzeczoznawcy podczas kontroli  
w zakresie przestrzegania i stosowania  przepisów o ochronie środowiska –  zmiana do art. 379 
ust. 3 pkt 1; 
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UZASADNIENIE:  Proponowana zmiana ma na celu  wyeliminowanie wątpliwości  związanych  
z możliwością przeprowadzenia przez strażników kontroli dotyczących stosowania przepisów ochrony 
środowiska bez udziału rzeczoznawcy.

- do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

24.  sankcjonowanie  przepisów  dotyczących  gospodarki  komunalnej  i  usuwania  odpadów 
znajdujących się na terenie kontrolowanej nieruchomości –  zmiana do art. 5 ust. 1 pkt 3;

UZASADNIENIE:  Proponowana zmian ma na celu zobowiązanie właściciela nieruchomości  do 
zbierania znajdujących się na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Obecne przepisy odnoszą 
się w tym zakresie do odpadów powstałych na terenie nieruchomości, co w praktyce uniemożliwia 
wyegzekwowanie przedmiotowego  obowiązku  z  uwagi  na brak  możliwości  stwierdzenia, gdzie 
odpady komunalne powstały. Jest to więc ewidentna luka prawna utrudniająca podjęcie przez straże 
gminne skutecznej interwencji w przypadku zgłoszenia, bądź ujawnienia znajdujących się na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych.  

- do ustawy –  Prawo przewozowe:

25.  rozszerzenie  kompetencji  strażników  do  podejmowania  czynności  w  celu  ustalenia 
tożsamości podróżnego w przypadku odmowy zapłacenia należności za przejazd –  zmiana do 
art. 33a; powyższa zmiana jest  rekomendowana tylko pod warunkiem przyznania strażom 
dostępu  do  bazy  danych  
z wizerunkiem osoby;

UZASADNIENIE:  Proponowana  zmiana  ma  na  celu  umożliwienie  strażnikom  podejmowania 
czynności  w celu ustalenia tożsamości  osoby, która odmawia uiszczenia należności  za przejazd. 
Obecnie straże gminne mogą jedynie przekazać taką osobę Policji lub innym organom porządkowym 
uprawnionym do zatrzymania podróżnego i  podjęcia czynności  zmierzających do ustalenia jego 
tożsamości.

Rekomendowana zmiana jest zasadna tylko łącznie z rekomendacją nr 9 dotyczącą przyznania strażom 
dostępu do wizerunku osoby (zmiana do art. 66 ustawy o dowodach osobistych). 

- do ustawy z dnia 22 maja 2003 t. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

26. dodanie straży gminnych (miejskich) do katalogu podmiotów, którym Fundusz udostępni 
zgromadzone dane, o których mowa w art. 102 ust. 2 pkt 9, o ile są niezbędne w toczącym się 
postępowaniu –  dodanie ustępu 1d do art. 104;

UZASADNIENIE:  Przyznanie  strażom  dostępu  do  baz  danych  prowadzonych  przez  firmy 
ubezpieczeniowe w zakresie danych o ubezpieczających pojazd w ramach umów odpowiedzialności 
cywilnej usprawni prowadzone przez straże czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenie 

Ponadto,  rekomenduje  się  wystąpienie  do  Ministerstwa  Zdrowia  o  doprecyzowania  pojęcia 
„przystanek komunikacji publicznej”, celem określenia granic  terenu, w obrębie którego zabronione 
jest palenie tytoniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 957 t.j.). 
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