Straż Miejska Włocławek

Postępowanie Mandatowe

Postępowanie

Funkcjonariusze Straży Miejskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu
karnego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o strażach gminnych (DZ. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 779, z
późn. zm.).

Wykaz wykroczeń, za które strażnicy są uprawnieni do
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego określa 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 (Dz.U. z 2003 r. Nr 208
poz. 2026, z późn. zm.)

Rozporządzenie stanowi, że strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
za wykroczenia określone w:

- 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. 603 § 1, art.
63a § 1, art. 64, art. 65, art. 66 § 1, 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. 85a, 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.);
- 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.);
- 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.
431 ust. 1 i 2, 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. 13 ust. 1 i 2 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.);
- art. 10 ust. 1-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
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utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008, z późn. zm.2));
- art. 37 ust. 1 za czyny określone w art.
9, art. 10a ust. 1-3 i art. 25, art. 37a ust. 1 oraz art. 37e ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.);
- art. 71, art. 75a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr
203, poz. 1351);
- art. 343 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150, z późn. zm.);
- 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.3));
- art. 194 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145);
- 14)
art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) w zakresie określonym w
art. 28 ust. 4 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr
228, poz. 1368);
- 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.);
- art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr
60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513);
- art. 131 pkt 6 i 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, z późn. zm.);
- art. 48 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr
25, poz. 202, z późn. zm.);
- art.
50 pkt 5 w związku z art. 38a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005
r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z
późn. zm.);
- art. 73 i 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 i Nr
215, poz. 1664);
- art. 78 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666);
- art. 494 i 495 oraz art. 498 i 499 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112, z późn. zm.);
- aktach
prawa miejscowego, ustanawiających przepisy porządkowe w zakresie
zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, których
naruszenie zagrożone jest karą grzywny.
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Funkcjonariusz
Straży Miejskiej może nakładać grzywny w drodze mandatu karnego
gotówkowego do wysokości 500 zł jedynie w stosunku do osób, które
czasowo pozostają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub nie posiadają
stałego miejsca zamieszkania. Wobec pozostałych osób może nakładać
grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego do wysokości 500 zł.

Osoby,
które popełniły co najmniej dwa wykroczenia jednocześnie (a za jedno z
nich przewidziana jest grzywna w wysokości 1000 zł lub więcej) mogą
otrzymać mandat do 1000 zł.

Za niektóre wykroczenia
funkcjonariusze Straży Miejskiej, mogą nakładać jedynie grzywny w
wysokości określonej w tzw. &bdquo;TARYFIKATORZE&rdquo; stanowiącym załącznik do
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w
sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za
wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. z 2003 r., Nr 208, poz. 2023).

Strażnik
nakładający grzywnę w drodze mandatu karnego obowiązany jest określić
zarzucane wykroczenie i pouczyć sprawcę o prawie odmowy przyjęcia
mandatu oraz o tym, że w razie odmowy przyjęcia mandatu sporządzony
zostanie wniosek o ukaranie do sądu.

Każda osoba wyrażająca zgodę
na przyjęcie mandatu karnego przyznaje, że popełniła zarzucane jej
wykroczenie i wyraża zgodę na wysokość grzywny. Jeżeli obywatel
kwestionuje fakt popełnienia wykroczenia, bądź też nie zgadza się z
wysokością grzywny może odmówić przyjęcia mandatu, w takim przypadku
zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego we Włocławku.

Prawomocny
mandat karny podlega uchyleniu jedynie, jeżeli grzywnę nałożono za czyn
nie będący czynem zabronionym jako wykroczenie.

Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, złożony w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się
mandatu.

Uprawnionym
do uchylania prawomocnych mandatów nałożonych przez funkcjonariuszy
Straży Miejskiej we Włocławku jest Sąd Rejonowy we Włocławku.
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