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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca

2010 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, wprowadza do jej tekstu następującą

poprawkę:

- w art. 1, w § 1 wyrazy "albo depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż

wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwe organy gminy" zastępuje się

wyrazami "albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik

lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez

właściwego zarządcę terenu".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy –

Kodeks wykroczeń i uchwalił do niej jedną poprawkę.

Uchwalona przez Sejm ustawa ogranicza możliwość popełnienia wykroczenia

z art. 144 § 1 kodeksu wykroczeń, polegającego na deptaniu trawnika lub zieleńca na terenach

przeznaczonych do użytku publicznego, do miejsca innego niż wyznaczone dla celów

rekreacji przez właściwe organy gminy.

Poprawka Senatu typizuje jako wykroczenie deptanie trawnika lub zieleńca na

terenach przeznaczonych do użytku publicznego w miejscach innych niż wyznaczone dla

celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu.

Przyjmując poprawkę Senat brał pod uwagę wątpliwości związane z interpretacją

pojęcia "terenów przeznaczonych do użytku publicznego". W opinii Senatu teren ten może

być własnością gminy, ale może też być własnością Skarbu Państwa, czy też własnością

prywatną (np. trawniki i zieleńce znajdujące się na terenach należących do spółdzielni

mieszkaniowych). Wyłączenie spod zakresu penalizacji deptania trawników i zieleńców,

w miejscach wyznaczonych dla celów rekreacji przez właściwe organy gminy, sprawi, że

w dalszym ciągu wykroczeniem pozostanie każde deptanie trawnika lub zieleńca na terenach

przeznaczonych do użytku publicznego, innych niż tereny gminne. Organy gminy nie mogą

bowiem, bez wyraźnie wskazanej w ustawie normy kompetencyjnej, wyznaczyć miejsc dla

celów rekreacji na terenach innych niż gminne.

Senat biorąc pod uwagę powyższe, kierując się potrzebą wyłączenia spod zakresu

penalizacji art. 144 kodeksu wykroczeń, deptania trawnika lub zieleńca w miejscach

przeznaczonych dla celów rekreacji nie tylko przez właściwe organy gminy, ale przez

każdorazowego zarządcę terenu, uchwalił stosowną poprawkę.


