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Szanowni Pañstwo!
W wiêkszych miastach w Polsce wyznacza siê strefy p³atnego parkowania. Op³aty za parkowanie sta-

nowi¹ wa¿ny dochód samorz¹dów. Brak uiszczenia op³aty za parkowanie powoduje obowi¹zek uiszcze-
nia op³aty dodatkowej w wysokoœci 50 z³. Stra¿e miejskie, chc¹c wymóc na kierowcach uiszczanie op³at
za parkowanie i op³at dodatkowych, stosuj¹ wobec kierowców, którzy prawid³owo i zgodnie z prawem
zaparkowali pojazdy, lecz nie uiœcili op³aty za parking, blokady na ko³a. Jako podstawa prawna na³o¿e-
nia blokady najczêœciej powo³ywane s¹ przepisy art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o stra¿ach gminnych
i art. 130a ust. 8 i ust. 9 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Przepisy te stanowi¹, ¿e urz¹dzenie bloku-
j¹ce ko³o mo¿e zostaæ za³o¿one w sytuacji, gdy pojazd zosta³ pozostawiony w miejscu, gdzie jest to za-
bronione. Ponadto osoby, które pozostawi³y pojazd w miejscu, gdzie jest to dozwolone, i w sposób
zgodny z prawem, lecz nie uiœci³y op³at za parkowanie, karane s¹ mandatem. Stra¿e miejskie przyjmu-
j¹, ¿e nieuiszczenie op³aty za parkowanie stanowi wykroczenie zdefiniowane w art. 92 §1 kodeksu wy-
kroczeñ, to znaczy niezastosowanie siê do znaku drogowego. W tym wypadku by³by to znak D-44
oznaczaj¹cy strefê p³atnego parkowania.

W doktrynie prawa jest kontrowersyjne, czy znak D-44 jest znakiem ustanawiaj¹cym normê, to zna-
czy okreœlaj¹cym zachowanie powinne, czy wy³¹cznie znakiem informacyjnym. Bardziej przekonuj¹ce
jest stanowisko, ¿e jest on znakiem informacyjnym, gdy¿ strefa p³atnego parkowania ustanawiana jest
w drodze aktu prawa miejscowego, to jest uchwa³y rady gminy. Akt prawa miejscowego ma moc powsze-
chnie obowi¹zuj¹c¹ na terenie w³aœciwoœci organu, który go wyda³, mówi o tym art. 87 ust. 2 Konstytu-
cji RP, i jako taki nie potrzebuje konkretyzacji w formie znaku, szczególnie wobec domniemania
powszechnej znajomoœci prawa. Jest wiêc w¹tpliwe, czy parkowanie bez uiszczenia op³aty jest „pozosta-
wieniem pojazdu w miejscu zabronionym”. Ponadto kierowca jest podwójnie karany za to samo: oprócz
sankcji w postaci op³aty dodatkowej karany jest mandatem karnym. Podnosi siê, ¿e narusza to art. 2
Konstytucji RP, zasadê pañstwa prawnego.

W tym kontekœcie proszê o wyjaœnienie nastêpuj¹cych kwestii.
Czy znak D-44 jest znakiem normatywnym, to znaczy czy ustanawia zachowanie powinne?
Czy brak uiszczenia op³aty za parkowanie w sytuacji pozostawienia pojazdu w strefie p³atnego par-

kowania jest to¿samy z pozostawieniem pojazdu w miejscu zabronionym?
Czy pozostawienie pojazdu w strefie p³atnego parkowania bez uiszczenia op³aty za parkowanie sta-

nowi wykroczenie okreœlone w art. 92 ust. 1 k.w. lub w jakimkolwiek innym przepisie?
Czy zasadne s¹ dzia³ania stra¿y miejskich i ewentualnie policji w postaci zak³adania urz¹dzeñ blo-

kuj¹cych ko³a na pojazdy pozostawione w strefie p³atnego parkowania, za które nie uiszczono op³aty,
i nak³adania mandatów karnych na kierowców, którzy nie uiœcili op³aty za parkowanie?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz




