
I
PRElZ‘f*T3§5¥'<€"1“§\Al/‘aS“§'§7S E<:?<.Ai<¥;‘W!&

OR-03.0003.3812.2022 Krakc'>W, Z022 '8!“ 1 1

Pan
tukasz Sek
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajac na Pa na interpelacjg W sprawie kary za naruszenie Regulaminu utrzymania
czystoéci i porzqdku na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, przekazana przez Pa na Rafata
Komarewicza, Przewodniczacego Rady Miasta Krakowa 30 marca 2022 r., uprzejmie informuje.

Ad 1.
Obowiazki Wtaécicieli nieruchomoéci z terenu Gminy Miejskiej Krakéw dotyczace

utrzymania czystoéci i porzadku zostaty okreélone W Regulaminie utrzymania czystos'ci i porzqdku
na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ktéry stanowi zatacznik do uchWa+y nr XLV/1200/20 Rady
Miasta Krakowa z dnia 16 Wrzeénia 2020 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustavvy 2 dnia 13 Wrzeénia 1996 r. 0 utrzymaniu czystos'ci i porzqdku
Wgminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z péin. zm.) karze grzywny podlega ten, kto nie
\/vykonuje obowiazkéw \/vymienionych W art. 5 ust. 1 lub la ustavvy, jak réwniei ten, kto nie vvykonuje
0boWiazk6WokreélonychW regu laminie.

Podstawg normatywna uchwalenia Regulaminu stanowi art. 4 ustaWy 0 utrzymaniu czystoéci
i porzqdku W gminach. Wymagania co do kwestii, ktére przepisy powinny znaleié sig
W Regulaminie zostaty unormowane W art. 4 ust. 2 i 2a 0 utrzymaniu czystoéci i porzqdku Wgminach,
przy czym naleiy zWrc'>cié uWag¢, 2e regulacja art. 4 ust. 2 tej ustaWy ma charakter Wyczerpujacy,
tj. uchwalajac na jej podstawie Regulamin, powinny zostaé W nim zawarte postanowienia
odnoszace sie; do Wszystkich zagadniefi enumeratywnie Wymienionych W ustawie 0 utrzymaniu
czyst0s'ci i porzqdku W gminach. Podstawowe obowiazki dotyczace Regulaminu zostaty zatem
okreélone W art. 4 ustawy 0 utrzymaniu czystos'ci i porzqdku wgminach. Ponadto naleiy réwniei
zWrc'>cié uWag¢, na art. 36 ust. 1 Regulaminu, W ktérym Wskazano przepisy zabraniajace pewnych
dziatarfi.

Niewykonanie ktéregokolwiek z obowiazkéw okreélonych na podstawie art. 4 ustaWy
0 utrzymaniu czystos'ci iporzqdku Wgminach stanowié bgdzie Wykroczenie z art. 10 ust. 2a tej ustaWy.
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Ad 2.
W sytuacji stwierdzenia niewypetnienia oboWiazkéW Wskazanych zaréwno

W przepisach ustawy 0 utrzymaniu czystosici i porzqdkuWgminach, jak i Regulaminie stanowié to bedzie
Wykroczenie okreslone W art. 10 ust. 2 i 2a WW. ustaWy i bedzie dawaé podstawe Straiy Miejskiej
do zastosowania pouczenia, postepowania mandatowego Iub skierowania Wniosku 0 ukaranie
do sadu.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustaWy 0 utrzymcmiu czystoécii porzqdku Wgminach postepowanie
W sprawach, 0 ktérych moWa p0Wy2ej toczy sie Wedtug przepisow ustaWy z dnia 24 sierpnia
2001 r. Kodeks postepowania W sprawach 0 Wykroczenia (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 457
z poén. zm.).

Artykut 95 § 1 Kodeks postepowania W sprawach 0 Wykroczenia stanowi, 2e Strai Miejska
jest organem uprawnionym do prowadzenia postepowania mandatowego. Uprawnienie
to Wynika z przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 straiach gminnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 1763).

Ad 3.
Funkcjonariusze Straiy Miejskiej, Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 1 usta\/vy o straz'ach

gminnych, Wykonujac sWoje zadania maja praWo m.in. do udzielania pouczefi, naktadania
grzywien W drodze mandatu karnego, a takie do dokonywania czynnosci Wyjasniajacych
i kierowania Wnioskc'>W 0 ukaranie do sadu. Rodzaj zastosowanego przez funkcjonariusza érodka
karnego Iub poza karnego zaleiy od indywidualnej oceny strainika. Wysokoéé grzywny
W postepowaniu mandatowym, zgodnie z art. 96 § 1 ustawy Kodeks postepowania W sprawach
o Wykroczenia, Wynosi do 500 z’r.

Sprawca Wykroczenia, ktéry naruszyt obowiazki okreslone W ustawie 0 utrzymaniu
czystoéciiporzqdkuWgminach, mote odmowié przyjecia mandatu karnego, co gwarantuje mu art. 97
§ 2 ustaWy Kodeks postepowania Wsprawach 0 Wykroczenia. W ta kiej sytuacji Strai Miejska kieruje
Wobec sprawcy Wykroczenia Wniosek 0 ukaranie do sadu. Postepowanie W sprawie
o Wykroczenie toczy sie przed sadem W oparciu o przepisy Kodeks postepowania W sprawach
0 Wykroczenia. Wysokosé grzyWny Wymierzanej przez sad, Zgodnie z art. 24 § 1 ustaWy z dnia
20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczefi (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2008 z péin. zm.) \/vynosi
od 20 do 5000 zi.

Zgodnie z art. 100 § 3 ustaWy Kodeks postepowcmia W sprawach 0 Wykroczenia W sytuacji
natorlzenia mandatu karnego przez funkcjonariusza organu podlegtego Wtadzom jednostki
samorzadu terytorialnego, grzywna z tego tytutu stanoWi dochéd tej jednostki samorzadu.
W przypadku mandatéw naktadanych przez funkcjonariuszy Straiy Miejskiej Miasta Krakowa
jest to dochéd Gminy Miejskiej Krakow i ptatnyjest na kontoWydziatu Podatkc'>W i Optat Urzedu
Miasta Krakowa.

W przypadku nieuregulowania mandatu karnego jego dane (seria i numer, data jego
natoienia) oraz dane osoby ukaranej sa przesytane przez Strai Miejska Miasta Krakowa
elektronicznie do Wydziatu Podatkéw i Optat Urzedu Miasta Krakowa. W razie braku Wptaty
Wystawiane jest upomnienie. Jeieli po Wystaniu i doreczeniu upomnienia naleinoéé za mandat
i koszty upomnienia nadal nie zostanie Wptacona Wystawiany jest tytut Wykonawczy
do Wtasciwego organu egzekucyjnego, celem Wyegzekwowania naleinosci.

Grzywny natoione W drodze mandatu karnego sciagane sa W trybie przepisow ustawy
z dnia 17 czerwca 1996 r. 0 postepowaniu egzekucyjnym W administracji (tekst jednolity Dz. U.
z 2022 r. poz. 479).
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Prawomocny mandat karny W razie jego nieuiszczenia stanowi podstawe
do Wystawienia tytutu vvykonawczego, a W konsekwencji Wszczecia egzekucji administracyjnej
przez Wydziat Egzekucji Administracyjnej i Windykacji Urzedu Miasta Krakowa. §ciagniecie
naleinych kWot nastepuje poprzez zastosowanie érodka egzekucyjnego, rozumianego m.in. jako:
egzekucja z pieniedzy, z Wynagrodzenia za prace, ze éwiadczefi z zaopatrzenia emerytalnego
oraz ubezpieczenia spotecznego, a takie z renty socjalnej, z rachunkow bankowych, z innych
Wierzytelnosci pienieinych oraz z ruchomoéci. Prezydent Miasta Krakowa jest organem
egzekucyjnym uprawnionym do stosowania Wszystkich Wymienionych W ustawie érodkéw
egzekucyjnych W zakresie egzekucji administracyjnej naleinoéci pienieinych 2 Wytaczeniem
egzekucji z nieruchomosci.

W toku prowadzonego postepowania egzekucyjnego powstaja rc'>Wnie2 koszty
egzekucyjne, 0 ktérych mowa W art. 64 ustawy 0 postepowaniu egzekucyjnym W administracji.
Egzekucja kosztéw odbyvva sie W tym samym trybie co naleinoéé objeta tytuiem Wykonawczym.
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Otrzymuja:
1. Adresat
2. Wydziat Gospodarki Komunalnej i Klimatu
3. Strai Miejska Miasta Krakowa
4. Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
5. Wydziat Podatkow i Opiat
6. Wydziat Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
7. Biuletyn Informacji Publicznej
8. Aa
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