
Częstochowa, dnia 18.10.2018 r.

SM-OOP.143.1.13.2018

INFORMACJA 
w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są 

uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Informuję,  iż  w  dniu  17.10.2018  roku  ogłoszone  zostało  rozporządzenie  Ministra  Spraw 
Wewnętrznych  z dnia 11 października 2018 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które 
strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. 

Zmiany wprowadzone niniejszym rozporządzeniem wejdą w życie z dniem 01.11.2018 r. 

Przeważająca  część  zmian  dotyczy  dostosowania  dotychczas  przestarzałych  publikatorów 
znajdujących się w rozporządzeniu, co nie ma wpływu na zakres podejmowanych przez nas czynności.

Istotne znaczenie mają natomiast dwie zmiany:

I. Długo  oczekiwane  nabycie  uprawnień  mandatowych  do  egzekwowania  w  tym  postępowaniu 
naruszenia uchwały antysmogowej.

Powyższe  wynika  z  dodania  do  naszej  „wkładki  mandatowej”  art.  334  ustawy  Prawo  ochrony 
środowiska , tj:

Art.  334.  [Brak  przestrzegania  ograniczeń,  nakazów  lub  zakazów  określonych  w  uchwale 
antysmogowej]  Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku 
województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.  ( grzywna na zasadach ogólnych 
w granicach 20 – 500 zł )

Oczywiście  w  naszym  przypadku  będzie  to  dotyczyło  przypadków  naruszania  UCHWAŁY 
NR  V/36/1/2017  SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA  ŚLĄSKIEGO  z  dnia  7  kwietnia  2017  r.  w  sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw.

II. Nowe  uprawnienia  z  zakresu  Prawa  wodnego.  Dotychczasowe  regulacje  odnośnie  uprawnień 
mandatowych strażników w niniejszym rozporządzeniu miały „ martwy ” charakter z uwagi na brak 
ich dostosowania do nowej, wydanej w 2017 r. ustawy Prawo wodne. Obecna nowelizacja eliminuje  
dotychczasowe nieprawidłowości.

Zgodnie z nowym brzmieniem strażnicy począwszy od 01.11.2018 r.  będą uprawnieni do nałożenia kary 
grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 478 pkt 2, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, z późn. zm.), tj.: 

Art.  478. Kto:

2)  wbrew przepisowi  art.  232  ust.  1  grodzi  nieruchomości  przyległe  do  publicznych  śródlądowych  wód 
powierzchniowych lub do brzegu wód morskich lub morza terytorialnego, w odległości mniejszej niż 1,5 m od 
linii brzegu, lub zakazuje lub uniemożliwia przechodzenie przez ten obszar,

5) wbrew przepisom art. 75 wprowadza ścieki do wód lub do ziemi,

6) wbrew przepisom art. 77 ust. 1:

a) wprowadza do wód odpady lub ciekłe odchody zwierzęce,

b) spławia do wód śnieg wywożony z terenów zanieczyszczonych, w szczególności z centrów miast, terenów 
przemysłowych,  terenów  składowych,  baz  transportowych,  dróg  o  dużym  natężeniu  ruchu  wraz  z 



parkingami,  lub go składuje na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu 
wody lub w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegu wody,
c) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią gromadzi ścieki, odchody zwierzęce, środki chemiczne 
lub inne substancje lub materiały,  które mogą zanieczyścić wody, prowadzi odzysk lub unieszkodliwianie 
odpadów, w tym w szczególności składuje odpady, lub lokalizuje nowe cmentarze,

d) myje pojazdy w wodach powierzchniowych lub nad brzegami tych wód,

e) pobiera z wód powierzchniowych wody bezpośrednio do opryskiwaczy rolniczych lub myje opryskiwacze 
rolnicze w tych wodach,

f) używa farb produkowanych na bazie związków organiczno-cynowych (TBT) do konserwacji technicznych 
konstrukcji podwodnych,

g) porusza się pojazdami w wodach powierzchniowych lub po gruntach pokrytych wodami,

8) wbrew przepisowi art. 177, będąc właścicielem lub zarządcą wału przeciwpowodziowego, nie wprowadza 
czasowego zakazu poruszania się po wałach przeciwpowodziowych,

(...)

- podlega karze grzywny. ( grzywna na zasadach ogólnych w granicach 20 – 500 zł )

Przepisy odsyłające z przepisu karnego :

Art.  232.  [Zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych] 
1.  Zakazuje się grodzenia nieruchomości  przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do  
brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub  
uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.
2.  Zakaz,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  nie  dotyczy  grodzenia  terenów  ochrony  bezpośredniej  stref  ochronnych  
ustanowionych na podstawie przepisów ustawy oraz obrębów hodowlanych ustanowionych na podstawie przepisów  
ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1566).
3.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -  
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
4.  Właściwy organ Wód Polskich,  a  na  obszarze  pasa technicznego dyrektor  urzędu morskiego,  mogą,  w drodze  
decyzji, zwolnić z zakazu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to niezbędne dla obronności państwa lub bezpieczeństwa  
publicznego.

Art.  75.  [Zakazane wprowadzanie ścieków do wód i ziemi] 
Zakazuje się wprowadzania ścieków:
1) bezpośrednio do wód podziemnych;
2) do wód:
a) powierzchniowych, jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z istniejących form ochrony przyrody, stref  
ochrony zwierząt łownych albo ostoi utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  
przyrody, a także stref ochronnych ujęć wody ustanowionych na podstawie art. 135 ust. 1 oraz obszarów ochronnych  
zbiorników wód śródlądowych ustanowionych na podstawie art. 141 ust. 1,
b)  powierzchniowych w obrębie  kąpielisk,  miejsc  okazjonalnie  wykorzystywanych do  kąpieli  i  plaż publicznych  nad  
wodami oraz w odległości mniejszej niż 1 kilometr od ich granic,
c) stojących,
d) jezior, jeżeli czas dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niż 24 godziny,
e) cieków naturalnych oraz kanałów będących dopływami jezior, jeżeli czas dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niż  
24 godziny;
3) do ziemi:
a)  zawierających  substancje  szczególnie  szkodliwe dla  środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1, jeżeli byłoby to niezgodne z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie  
art. 99 ust. 1 pkt 2,
b) jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z istniejących form ochrony przyrody, stref ochrony zwierząt  
łownych albo ostoi utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a także  
stref ochronnych ujęć wody ustanowionych na podstawie art. 135 ust. 1 oraz obszarów ochronnych zbiorników wód  
śródlądowych ustanowionych na podstawie art. 141 ust. 1,
c) jeżeli stopień oczyszczania ścieków lub miąższość utworów skalnych nad zwierciadłem wód podziemnych nie stanowi  
zabezpieczenia tych wód przed zanieczyszczeniem,
d) w pasie technicznym,
e) w odległości mniejszej niż 1 kilometr od granic kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz plaż  
publicznych nad wodami.



Art.  77.  [Pozostałe zakazy związane z wprowadzaniem ścieków do wód i ziemi; zwolnienie od zakazu] 
1.  Zakazuje się:
1) wprowadzania do wód odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785 i 1566) oraz ciekłych odchodów zwierzęcych;
2) spławiania do wód śniegu wywożonego z terenów zanieczyszczonych, w szczególności z centrów miast, terenów  
przemysłowych, terenów składowych, baz transportowych, dróg o dużym natężeniu ruchu wraz z parkingami, oraz jego  
składowania na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu wód lub w odległości mniejszej  
niż 50 m od linii brzegu wód;
3) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:
a) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które  
mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania,
b) lokalizowania nowych cmentarzy;
4) mycia pojazdów w wodach powierzchniowych oraz nad brzegami tych wód;
5)  pobierania  z  wód  powierzchniowych  wody  bezpośrednio  do  opryskiwaczy  rolniczych  oraz  mycia  opryskiwaczy  
rolniczych w tych wodach;
6)  używania  farb  produkowanych  na  bazie  związków  organiczno-cynowych  (TBT)  do  konserwacji  technicznych  
konstrukcji podwodnych;
7)  poruszania  się  pojazdami  w  wodach  powierzchniowych  oraz  po  gruntach  pokrytych  wodami,  z  wyłączeniem  
pojazdów:
a)  jednostek  organizacyjnych  wykonujących  uprawnienia  właścicielskie  w  stosunku  do  wód lub  urządzeń  wodnych  
zlokalizowanych na wodach,
b) jednostek wykonujących roboty inwestycyjne lub prace utrzymaniowe,
c)  jednostek  organizacyjnych  podległych  ministrowi  właściwemu  do  spraw  wewnętrznych  lub  przez  niego  
nadzorowanych,
d) jednostek ratowniczych,
e) organów lub jednostek wykonujących kontrolę w zakresie określonym w przepisach ustawy i przepisach odrębnych.
2.  Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, nie obejmują wykorzystywania gruzu, mas ziemnych oraz skalnych przy  
wykonywaniu  robót  związanych  z  utrzymywaniem  lub  regulacją  wód,  ochroną  brzegu  morskiego  i  morskich  wód  
wewnętrznych oraz pogłębianiem morskich dróg wodnych.
3.  Jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, właściwy organ Wód Polskich  
może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określając warunki niezbędne dla ochrony  
jakości wód.
4.  Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3, należy dołączyć charakterystykę planowanych działań wraz z  
ich podstawowymi danymi technicznymi i  opisem planowanej technologii  robót oraz mapę sytuacyjno-wysokościową 
pochodzącą  z  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego,  kopię  tej  mapy  potwierdzoną  przez  
wnioskodawcę  za  zgodność  z  oryginałem  albo  inną  mapę  sytuacyjno-wysokościową,  z  naniesionym  schematem 
planowanych obiektów lub robót.
5.  Stroną postępowania w sprawie o wydanie decyzji,  o której mowa w ust. 3, jest wnioskodawca, właściciel wód i  
właściciel  wału  przeciwpowodziowego,  a  w  przypadku  obszarów  chronionych  -  także  organ  zarządzający  danym  
obszarem.
6.  Przepisy ust. 1 pkt 3 i ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do wysp oraz przymulisk, o których mowa w art. 224.
7.  Wyrażenie zgody na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych cmentarzy następuje w  
decyzji, o której mowa w art. 166 ust. 5.
8.  Właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, na czas określony zwolnić z zakazu, o którym mowa w ust. 1  
pkt 7, określając miejsce i warunki poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych  
wodami, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód i nie wpłynie na cele środowiskowe dla wód.
9.  Organ Wód Polskich właściwy do wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz  
której decyzja została wydana, do przeniesienia, w drodze decyzji, praw i obowiązków wynikających z tej decyzji na  
rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
10.  Stronami postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 9, są podmiot, na rzecz którego wydano decyzję, o  
której mowa w ust. 3, oraz podmiot zainteresowany nabyciem praw i obowiązków wynikających z tej decyzji.
11.  W przypadku wykonania działań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, nieobjętych decyzją, o której mowa w ust. 3,  
organ Wód Polskich właściwy do wydania tej decyzji, mając na uwadze konieczność ograniczania negatywnych skutków 
powodzi  na skutek wykonania tych robót lub czynności dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz  
działalności gospodarczej,  może nakazać, w drodze decyzji,  przywrócenie stanu niepowodującego zanieczyszczenia  
wód temu, kto wykonał te roboty lub czynności na jego koszt. Jeżeli nie można ustalić podmiotu, który wykonał te roboty  
lub czynności, przywrócenie stanu niepowodującego zanieczyszczenia wód nakazuje się właścicielowi nieruchomości na  
jego koszt.
12.  W decyzji, o której mowa w ust. 11, określa się termin przywrócenia stanu niepowodującego zanieczyszczenia wód.
13.  Decyzja, o której mowa w ust. 3, wygasa, jeżeli w terminie 3 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano  
wymaganej zgody wodnoprawnej.
14.  Jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, termin, o którym mowa w ust.  
13, może być przedłużony przez właściwy organ Wód Polskich, w drodze decyzji, na czas nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli  
wnioskodawca przed wygaśnięciem decyzji wystąpi z wnioskiem do tego organu.

Art.  177.  [Czasowy zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych] 
1.  W przypadku:
1) gdy jest zagrożona szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych,
2)  wystąpienia  zagrożenia  powodującego  konieczność  ograniczenia  możliwości  poruszania  się  po  wałach  



przeciwpowodziowych,
3) konieczności wykonania prac związanych z konserwacją lub remontem wałów przeciwpowodziowych
- właściciel lub zarządca wału przeciwpowodziowego wprowadza czasowy zakaz poruszania się po tych wałach.
2.  Za szkody powstałe na skutek wprowadzenia czasowego zakazu poruszania się po wałach przeciwpowodziowych nie  
przysługuje odszkodowanie.

Kierownik
          Referatu Prawnego

Lucyna Cofór


