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ZARYS HISTORYCZNY

o Decentralizacja

o Początkowe regulacje 

o Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych



FUNKCJONOWANIE STRAŻY MIEJSKIEJ W POLSCE 

▪ „straż miejska” czy „straż gminna”?

▪ Samorządowa umundurowana formacja, jednostka organizacyjna gminy;

▪ Regulamin straży;

▪ Sposób utworzenia;

▪ Relacja pomiędzy zadaniami Policji a Strażą miejską, czy występuje spór w zakresie kompetencji?



OCHRONA ŚRODOWISKA 



USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. 
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę 

przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych 

organów.

Organy, […] mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im 

urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży 

gminnych. 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich 

upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach 

o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.



USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. 
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do: 

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren 

nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w 

godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren; 

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych; 

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie 

niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z 

problematyką kontroli. 



U PR AW N I E N IA Z ZA KR E S U  N A KŁ A D A N I A GR ZY W I E N  W D R OD ZE  M A N D AT ÓW KA R N YCH

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie 

wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu 

karnego 

2009 r. :

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

• ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

• ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 



2011 r.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 

2012 r.

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

2015 r. 

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym



2017 r.

• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

• ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

• ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 

• ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

• ustawa  z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach



OBECNY STAN PRAWNY W ZAKRESIE 
GRZYWIEN – PRZYKŁADY UPRAWNIEŃ



KODEKS WYKROCZEŃ

Art. 145. 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.

Art. 162. § 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.



USTAWY Z  DNIA 21 S IERPNIA 1997 R.  
O OCHRONIE ZWIERZĄT

Art. 37. 1. Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1–3, art. 11 ust. 3, art. 
12 ust. 1–6, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1–5, art. 16, art. 17 ust. 1–7, art. 18, art. 22 ust. 1, 
art. 22a, art. 25 lub art. 27 podlega karze aresztu albo grzywny. 2. Usiłowanie, podżeganie i 
pomocnictwo do czynu określonego w ust. 1 jest karalne.

Przykłady:

Art. 25. Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę 
możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których 
mowa w art. 33 ust. 3.

Art. 27. 1. Zabiegi lekarsko-weterynaryjne na zwierzętach są dopuszczalne dla ratowania ich życia 
lub zdrowia oraz dla koniecznego ograniczenia populacji i mogą być przeprowadzane wyłącznie 
przez osoby uprawnione.



ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary 

podlega karze – podlega karze aresztu albo grzywny.

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

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.

(Art. 18. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji przekazuje go wyłącznie do przedsiębiorcy 

prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów)

Ustawa o bateriach i akumulatorach

Art. 78. Kto, wbrew przepisowi art. 12, umieszcza zużyte baterie lub zużyte akumulatory razem z innymi 

odpadami w tym samym pojemniku, podlega karze grzywny.

Art. 12. Zakazuje się umieszczania zużytych baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym 

samym pojemniku.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16 podlega karze 

aresztu albo grzywny. 

art. 16:

Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi 

oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Art. 95. Kto wbrew zakazowi […] umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami, podlega karze 
grzywny. 

Art. 96. Kto […] nie przekazuje zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zbierającemu 
zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu […] podlega karze grzywny.



HISTORIA EKO PATROLI



EKOPATROL WARSZAWA

Referat ds. Ekologicznych, który podejmuje działania mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt
i przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych.
Funkcjonariusze zatrudnieni w Referacie udzielają pomocy zwierzętom chorym, rannym oraz wolno żyjącym,
które pozostają w granicach miasta.

• podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, w tym działań mających na celu zapobieganie ich
bezdomności, egzekwowanie obowiązku humanitarnego ich traktowania, przeciwdziałanie zagrożeniom dla
życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych i wolno żyjących,

• współdziałanie przy usuwaniu skutków anomalii pogodowych,

• współpraca z terenowymi organami administracji państwowej, samorządowej i organizacjami społecznymi,
zajmującymi się ochroną praw zwierząt,

• realizacja bieżących interwencji zleconych przez Wydział Centralne Stanowisko Kierowania w zakresie
ochrony praw zwierząt.

Źródło: https://smwarszawa.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=80cc4a44e2644124abf7e840b0dbf7e9#



https://strazmiejska.waw.pl/aktualnosci/targowek/5741-dorodny-gosc-w-garazu?highlight=WyJla29wYXRyb2wiXQ==



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


