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Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 
2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykro-
czenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.2)) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w spra-
wie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są 
uprawnieni do nakładania grzywien w drodze manda-
tu karnego (Dz.  U. Nr  208, poz.  2026, z  późn. zm.3)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  art. 49, art. 50, art. 51 § 1 i 2, art. 52 § 1 pkt 1— 4, 
art. 54, art. 55, art. 56 § 1, art. 58 § 1, art. 60¹ 
§ 1—3 i § 4 pkt 1, art. 63a § 1, art. 64, art. 65, 
art. 66, art. 67, art. 72, art. 74 § 1, art. 75 § 1, 
art. 77, art. 78, art. 79, art. 80 § 1 i 2, art. 81, 
art. 82 § 3 i 4, art. 82a § 2, art. 84, art. 85 § 1 
i 2, art. 89, art. 96 § 3, art. 99 § 1 pkt 2 i 3, 
art. 100, art. 101, art. 102, art. 104, art. 106, 
art. 108, art. 109, art. 117, art. 137 § 1, art. 138d 
§ 1, art. 140, art. 141, art. 143 § 1, art. 144 § 1 
i  2, art.  145, art.  151 §  1—3, art.  153 §  1, 
art. 154 § 1 i 2, art. 157 § 1, art. 161, art. 162 
§ 1, art. 166 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. — 
Kodeks wykroczeń (Dz.  U. z  2010  r. Nr  46, 
poz. 275, z późn. zm.4));”,

b) uchyla się pkt 8 i 9 oraz pkt 15 i 16, 

c) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: 

„14a)  art.  112 ust.  1 i  2 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.  U. Nr  162, poz.  1568, 
z późn. zm.5));”,

d) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu: 

„19a)  art.  50 pkt  5 w  związku z  art. 38a ust.  1 
pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecz-
nictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
o  gminach uzdrowiskowych (Dz.  U. 
Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.6));”,

e) po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu: 

„21a)  art.  494 i  495 oraz art.  498 i  499 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wybor-
czy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.7));”;

2) § 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„§ 3. 1.  Upoważnienie do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego wydaje straż-
nikom komendant straży gminnej. 

2.  W strażach umiejscowionych w strukturze 
urzędu gminy upoważnienie do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego wy-
daje strażnikom na imienny wniosek ko-
mendanta straży gminnej właściwy wójt 
(burmistrz, prezydent miasta). 

 § 4. 1.  Upoważnienie do nakładania grzywien 
w  drodze mandatu karnego powinno za-
wierać oznaczenie organu wydającego 
upoważnienie, datę wydania i termin waż-
ności, podstawę prawną wydania, imię, 
nazwisko i  stanowisko służbowe upoważ-
nionego strażnika, numer znaku identyfi-
kacyjnego, obszar, na którym upoważnie-
nie jest ważne, oraz powinno wskazywać, 
że strażnik jest uprawniony do nakładania 
grzywien w  drodze mandatu karnego za 
wykroczenia określone w  §  2 ust.  1 albo 
w § 2 ust. 1 i 2. 

2.  Upoważnienie powinno być podpisane 
przez organ, który je wydał, oraz opatrzone 
odciskiem pieczęci urzędowej.”.

§ 2. Upoważnienia do nakładania grzywien w dro-
dze mandatu karnego wydane na podstawie § 4 roz-
porządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotych-
czasowym zachowują moc i są stosowane również do 
wykroczeń wskazanych w § 1 pkt 1 lit. a oraz lit. c—e 
niniejszego rozporządzenia do czasu wydania nowych 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 lipca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na 
podstawie §  1 ust.  2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2008  r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, 
poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 
i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, 
poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466. 

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone 
w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  105, poz.  674 i  Nr  191, poz.  1176, 
z 2009 r. Nr 131, poz. 1083, z 2010 r. Nr 217, poz. 1434 oraz 
z 2011 r. Nr 36, poz. 190. 

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  106, poz.  672, Nr  152, 
poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466 oraz 
z 2011 r. Nr 126, poz. 715. 

5)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, 
poz.  362 i  Nr  126, poz.  875, z  2007  r. Nr  192, poz.  1394, 
z 2009  r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010  r. 
Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871. 

6)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2007 r. Nr 133, poz. 921, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz 
z 2011 r. Nr 73, poz. 390 i Nr 112, poz. 654.

7)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z  2011  r. Nr  94, poz.  550, Nr  102, poz.  588, Nr  134, 
poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889. 
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upoważnień na podstawie §  4 rozporządzenia zmie-
nianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym roz-
porządzeniem, jednak nie dłużej niż przez okres 6 mie-
sięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządze-
nia. 

§  3. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
1 sierpnia 2011 r. 
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

J. Miller 


