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W nawtązamu do ptsma z dnia II lipca 2013 r., GMS-WP-173-214/13, 

dotyczącego prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 

ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, przekazanego Prokuratorowi 

Generalnemu do wyrażenia opinii w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 

1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.), uprzejmie 

przedstawiam, co następuje. 

Cele leżące u podstaw rozwiązań objętych przedstawionym do zaopiniowania 

projektem, odnoszące się do konieczności zapobieżenia degradacji krajobrazu oraz 

zagwarantowania jego ochrony, w szczególności w aspekcie wartości przyrodniczych 

i kulturowych krajobrazu, w ocenie Prokuratora Generalnego w pełni zasługują na 

akceptację. Kompleksowy charakter rozwiązań zawartych w proponowanej nowelizacji 

uzasadnia oczekiwanie, iż ochrona ta będzie realizowana w sposób efektywny, 

służąc zachowaniu w niepogorszonym stanie tego istotnego elementu dziedzictwa 

narodowego. 

Niezależnie od powyższej oceny odnoszącej się do istoty normowaneJ 

problematyki oraz kierunku przyjętych w projekcie rozwiązań i urzeczywistnianych 

przez nie celów, zasygnalizowania wymaga okoliczność, iż niektóre z projektowanych 

unormowań wzbudzają wątpliwości, w szczególności natury formalno-prawnej oraz 

legislacyjnej. 

-
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Odnosząc się do proponowanych zmian Kodeksu wykroczeń (art. 2 projektu), 

wskazać należy na następujące wątpliwości. 

Pierwsza z nich związana jest z proponowanym wprowadzeniem karalności 

podżegania i pomocnictwa w odniesieniu do typów wykroczeń określonych wart. 63a 

§ l k.w. oraz projektowanym art. 63b § l k.w. (art. 2 pkt l i 2 projektu), 

przy równoczesnym zaniechaniu wprowadzenia karalności usiłowania tych wykroczeń. 

Rozwiązanie to pozostaje w sprzeczności z wynikającą z obowiązujących 

przepisów tego kodeksu zasadą, zgodnie z którą, w wypadku typów wykroczeń 

materialnych (skutkowych), a takimi są oba powołane typy, w wypadku karalności 

form zjawiskowych zawsze przewidziana jest również karalność usiłowania 

(np. art. 119 § 2, 120 § 2, 122 § 3, 124 § 2 k.w.), natomiast karalność podżegania 

i pomocnictwa, bez karalności usiłowania, stosowana jest w wypadku wykroczeń 

o charakterze formalnym (np. art. 56§ 2, 57 § 2 k.w.). 

Kolejna wątpliwość dotyczy proponowanej treści art. 63a § 2 oraz art. 63b 

§ 3 Kodeksu wykroczeń. Zawarte w tych przepisach sformułowanie "przedmiotów 
' 

stanowiących przedmiot wykroczenia", abstrahując od faktu, iż jest semantycznie 

niezręczne, z uwagi na posłużenie się w jednym sformułowaniu tym samym wyrazem 

w jego dwóch różnych znaczeniach, pozostaje w niespójności z określającym istotę 

środka karnego w postaci przepadku przepisem art. 30 § l k.w.~ zgodnie 

z którym przepadek obejmuje narzędzia lub inne przedmioty, które służyły 

lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a jeżeli przepis szczególny tak 

stanowi - także przedmioty pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia. 

Wykorzystane w projekcie sformułowanie, choć powiela to~ które występuje 

w obowiązującym art. 63a § 2 k. w. i kilku innych przepisach Kodeksu wykroczeń, jest 

nietrafue, nasuwając odbiorcy tekstu prawnego sugestię, że chodzi o przedmioty 

pochodzące z wykroczenia, co w wypadku tych typów wykroczeń nie jest możliwe, 

i dlatego powinno zostać zastąpione sformułowaniem "przedmiotów służących lub 

przeznaczonych do popełnienia wykroczenia ". 

-
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Kolejne wątpliwości odnoszą się do nowego typu wykroczenia, opisanego 

w projektowanym art. 63b § l k. w. (art. 2 pkt 2 projektu). 

Projektowany typ karalnego bezprawia nie spełnia wymogów dostatecznej 

określoności typu czynu zabronionego, niezbędnej zarówno ze względów 

gwarancyjnych, jak i z uwagi na perswazyjne, skłaniające do przestrzegania prawa, 

oddziaływanie przepisów karnych, wskutek czego obywatel podlegający 

wynikającemu z tego przepisu zakazowi, w razie wejścia w życie tego przepisu, będzie 

miał zasadnicze trudności z ustaleniem, jakiego rodzaju zachowanie jest zabronione 

oraz jego odróżnieniem od zachowań dozwolonych. 

Posługując się znamionami "tablica lub urządzenie reklamowe" Autorzy 

projektu nie odzwierciedlili w proponowanym typie wykroczenia, iż chodzi o takie 

przedmioty w rozumieniu definicji, których wprowadzenie do ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym proponują w art. 7 pkt l 

lit. a) projektu. 

Uzależniając odpowiedzialność wykroczeniową sprawcy projektowanego czynu 

od takich m.in. elementów, jak warunki sytuowania tablicy reklamowej lub urządzenia 

' reklamowego oraz ich dopuszczalne gabaryty, Projektodawcy również nie odwołali się 

do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pomimo faktu, 

iż to właśnie przepisy ustawy normującej tę problematykę mają przyznać gminie 

uprawnienie do ustalenia, w formie uchwały, zasad i warunków sytuowania tablic 

i urządzeń reklamowych, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 

materiałów, z jakich mogą być wykonane (art. 7 pkt 3 projektu). 

Precyzyjne wskazanie źródła tego rodzaju przesłanek karalności jest tym 

bardziej istotne, iż nie mają one wynikać z prawa powszechnie obowiązującego, 

lecz z aktu prawa miejscowego, gdyż Projektodawcy proponują blankietowy typ czynu 

zabronionego, w wypadku którego faktyczne dopełnienie znamion typu czynu nastąpi 

w akcie nie mającym rangi ustawy. Choć rozwiązanie takie występuje 

w obowiązującym porządku prawnym (przykładem jest typ wykroczenia określony 

wart. 54 k.w., penalizujący wykroczenie przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy 

przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych), jeżeli miałoby 
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one zostać ponownie wykorzystane, powinno w sposób precyzyjny, umożliwiający 

obywatelowi podlegającemu tej regulacji szybką orientację w treści prawa, 

odzwierciedlać źródła nakładanego na niego obowiązku oraz penalizowanego zakazu. 

Kolejne zastrzeżenie uzasadnia błędne posłużenie się w projektowanym typie 

wykroczenia pojęciem "wyrobów innych niż dopuszczalne", odnoszącym się 

do umieszczanej przez sprawcę tego czynu tablicy lub urządzenia reklamowego. 

Jak można przypuszczać, biorąc pod uwagę zakres wspomnianego, proponowanego 

uprawnienia gminy, Projektodawcom chodzi o "rodzaj materiałów budowlanych", 

z jakich mogą być wykonane te przedmioty. 

Zasadnicze wątpliwości wzbudza sankcja przewidziana za określony w proj. 

art. 63b § l k.w. typ wykroczenia, przewidująca wymierzenie sprawcy kary grzywny 

(do 5000 zł- art. 24 § l k.w.) albo ograniczenia wolności Gednego miesiąca- art. 20 

§ l k.w.), która w kontekście możliwości orzeczenia przepadku, i to nawet 

przedmiotów nie stanowiących własności sprawcy wykroczenia, jawi się jako nazbyt 

surowa, i stanowiąca przejaw nazbyt represyjnego, nie do końca zgodnego z duchem 

społeczeństwa obywatelskiego, podejścia do czynników repdujących życie społeczne. 

Warto przy tym zaakcentować fakt, że projektodawcy, zgodnie z wynikającą 

z art. 5 k.w. zasadą, proponują odpowiedzialność nie tylko za umyślne, ale również 

nieumyślne popełnienie wykroczenia określonego w proj. art. 63b § l k.w., 

nie różnicując jednak dla obu tych wypadków zagrożenia ustawowego, ani przesłanek 

orzeczenia przepadku. 

Odnosząc się raz jeszcze do projektowanych przepisów art. 63a § la i art. 63b 

§ 2 k.w., wskazać należy, iż powinny one stanowić, że podżeganie i pomocnictwo jest 

karalne, a nie karane. 

W art. 4 projektowanej ustawy zawarte są unormowania odnoszące się do 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., 

Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), przewidujące możliwość wprowadzenia przez radę 

gminy opłaty od reklam, zakres jej pobierania oraz sposób wyznaczania. 

Projektowane przepisy przewidują również pobieranie opłaty od reklamy 

niezgodnej z zasadami i warunkami sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, 

---
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określając, że opłata taka stanowi czterokrotność opłaty, jaką należałoby wnieść od 

takiej reklamy, a jeśli takiej opłaty nie można ustalić - czterokrotność opłaty 

maksymalnej, o której mowa w art. 19 pkt l lit. da ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych (proj. art. 17b ust. 6 ustawy- art. 4 pkt 3 projektu). 

Opisane rozwiązanie wprowadza więc możliwość wymierzenia opłaty 

o charakterze karnym, dublując prawną podstawę represyjnego oddziaływania na 

osobę odpowiedzialną za umieszczenie takiej reklamy, będącej właścicielem, 

użytkownikiem lub posiadaczem nieruchomości (proj. art. 17a ust. 3 ustawy), która 

za takie zachowanie podlegałaby równocześnie odpowiedzialności za wykroczenie 

z proj. art. 63b § l k.w. 

Należy podkreślić, iż w sprawie o sygn. akt P 29/09, Trybunał Konstytucyjny 

wyrokiem z dnia 18 listopada 2010 r., w porównywalnej sytuacji stwierdził 

niekonstytucyjność unormowań zawartych w art. 218 § l Kodeksu karnego oraz 

wskazanych w tym wyroku przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych, przejawiającą się w tym, że przepisy te 

dopuszczały wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn, odpowiedzialność za 

' przestępstwo albo odpowiedzialność za wykroczenie i dodatkową opłatę, o której 

mowa w art. 24 ust. l ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

W konsekwencji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego konieczna była zmiana 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dokonana nowelizacją z dnia 10 maja 

2012 r. (Dz. U. poz. 611), która wprowadziła do tej ustawy przepisy nakazujące 

umorzyć postępowanie o wymierzenie dodatkowej opłaty w razie prawomocnego 

skazania płatnika za przestępstwo lub wykroczenie, a także przewidujące w takich 

sytuacjach obowiązek uchylenia z urzędu decyzji wymierzającej dodatkową opłatę, 

a w wypadku pobrania opłaty - dokonanie jej zwrotu. 

Projektowane rozwiązanie me zawiera tego rodzaju mechanizmów, 

a w związku z tym może być skutecznie kwestionowane jako naruszające zakaz 

podwójnego karania za to samo zachowanie. 

-
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Wątpliwości wzbudza również projektowany przepis art. 17 a ust. 4 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, że opłaty od reklam nie pobiera się 

m. in. wtedy, gdy tablice lub urządzenia reklamowe stanowią szyld. 

Kryteriów uznania tablicy lub urządzenia reklamowego za szyld projektodawcy 

nie określają jednak ustawowo, lecz kompetencję w tym zakresie powierzają radzie 

gminy, która powinna ustalić takie kryteria uwzględniając specyfikę lokalną 

(proj. art. 17a ust. 5). 

Niezależnie od tego proponują zawarcie w ustawie definicji pojęcia "szyld", 

określając tym mianem "niewielką powierzchniowo reklamę informacyjną związaną 

z działalnością gospodarczą prowadzoną na nieruchomości, na której tablica lub 

urządzenie reklamowe jest zlokalizowane" ( art. 4 pkt 2 projektu). 

Rozwiązanie takie nie zasługuje na akceptację. Projektodawcy cedują 

uprawnienie, a zarazem obowiązek ustawodawcy, dookreślenia zakresu ustawowego 

wyłączenia spod opłaty lokalnej, której wprowadzenie postulują, na organ lokalny, 

pomimo braku jakichkolwiek przemawiających za takim rozwiązaniem ważkich 

argumentów. Rodzi to dwojakiego rodzaju zagrożenia - pierwsze związane 

' 
z niewykonaniem przez radę gminy tego obowiązku albo wykonaniem 

go z opóźnieniem, drugie - z partykularnie wąskim określeniem kryteriów uznania 

tablicy reklamowej lub innego urządzenia reklamowego za szyld, mającym na celu 

zwiększenie wpływów z tytułu takich opłat. 

Wprowadzone wytyczne dla rady gminy, w postaci "specyfiki lokalnej", która 

powinna być uwzględniana przy ustalaniu tych kryteriów, nie ograniczają przy tym 

arbitralności decyzji rad gmin w tym zakresie i w rzeczywistości nie mają 

jakiegokolwiek waloru normatywnego, z uwagi na niemożność czytelnego powiązania 

sposobu postrzegania określonej reklamy jako szyldu ze specyfiką lokalną. 

Proponowana definicja pojęcia "szyld" również nasuwa wątpliwości. 

Po pierwsze, nie jest jasne, dlaczego została ona ograniczona do informacji 

związanych z działalnością gospodarczą, a nie obejmuje działalności innego rodzaju 

(instytucje publiczne, osoby świadczące usługi pro publico bono). Po drugie, 

traktowanie szyldu jako reklamy pozostaje w sprzeczności z założeniem wynikającym 

-
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z defmicji pojęcia "reklama" wprowadzanej do ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którą niezbędnym elementem reklamy 

jest popularyzowanie osoby, przedsięwzięcia, usługi lub towaru, albo ruchu 

społecznego, której dotyczy. W prostym oznaczeniu miejsca wykonywania określonej 

działalności, charakterystycznym dla szyldu, nie sposób natomiast doszukać się 

elementu popularyzowania osoby wykonującej tę działalność, a tym samym szyld 

nie stanowi reklamy, w rozumieniu proponowanej w projekcie defmicji tego pojęcia. 

Podjętą przez Projektodawców, choć nieskuteczną, próbę obejścia powyższego 

wniosku stanowi wprowadzenie do defmicji pojęcia "szyld" określenia ,,reklama 

informacyjna", które choć ma akcentować informacyjny, a nie popularyzujący 

charakter takiej "reklamy" w postaci szyldu, równocześnie sytuuje go poza jej 

zakresem. 

Wątpliwości wzbudzają również propozycje dotyczące nowelizacji ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, 

z późn. zm.), w szczególności przewidziana w projekcie nowelizacja art. 5 ust. 2 tej 

ustawy, modyfikująca zakres obowiązków nakładanych na użytkownika obiektu 

budowlanego, i poszerzająca go o wymóg "niedopuszczenia do tego, by obiekt 

budowlany oszpecał otoczenie". 

Posłużenie się niezdefmiowanym, skrajnie ocennym pojęciem "oszpecenia", 

w sposób oczywisty zawiera w sobie ryzyko poważnych wątpliwości w toku 

stosowania tak sformułowanego przepisu oraz przyszłych sporów prawnych, 

wynikających z rozbieżności ocen w tym zakresie. 

Nałożenie w projektowanym przepisie na użytkownika obiektu budowlanego 

wymogu "niedopuszczenia do tego, by obiekt budowlany oszpecał otoczenie" dubluje 

obowiązek wynikający de lege lata z wymogu utrzymania tego obiektu w należytym 

stanie estetycznym. Okoliczność tą dostrzegają Projektodawcy (strona 22 uzasadnienia 

projektu), co tym bardziej wzbudza wątpliwości w odniesieniu do potrzeby 

wprowadzenia proponowanego uzupełnienia przepisu, i tym samym nałożenia na 

użytkownika obiektu budowlanego dwóch, w praktyce tożsamych wymogów, 

wyrażonychjednak sformułowaniami o wysoce ocennej, w obu wypadkach, treści. 

-



8 

Omawiany postulat nowelizacji art. 5 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane 

powiązany jest z propozycją zmiany w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu administracyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, 

z późn. zm.), przełamującej wynikającą z art. 121 § 4 tej ustawy zasadę jednokrotnego 

nakładania grzywny w celu przymuszenia spełnienia obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa budowlanego. Projektodawcy proponują, aby jednorazowość 

nakładania grzywny nie dotyczyła obowiązku "utrzymania obiektu budowlanego 

w stanie nie oszpecającym otoczenia", co uzasadnia wątpliwość, czy partykulamy 

charakter takiego rozwiązania, obejmującego obowiązek o znaczeniu bez wątpienia 

odbiegającym wagą od innych obowiązków obciążających jego użytkownika, 

w szczególności tak istotnych, jak choćby określone w art. 5 ust. l pkt l lit. a) i b) 

wymogi bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, nie obniży 

społecznej akceptacji dla litery prawa w wypadku wprowadzenia proponowanych 

w tym zakresie zmian. 

Proponowana w projekcie definicja pojęcia "reklama", wprowadzana do ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
' 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.; art. 7 pkt l lit. a) projektu), nie obejmuje swym 

zakresem coraz częściej występujących w przestrzeni publicznej wizualizacji 

o charakterze informacyjno-perswazyjnym, mających upowszechniać określone 

sposoby postępowania. Ich przykład stanowią np. rozklejane na billboardach plakaty 

zachęcające do reagowania na przemoc wobec dzieci, na wypadki sprzedaży alkoholu 

nieletnim, zniechęcające do palenia tytoniu albo nakłaniające do ułatwiania kierowcom 

autobusów włączania się do ruchu. Pomimo faktu, że na takich plakatach występuje 

również podmiot odpowiedzialny za ich umieszczenie, bez wątpienia nie maJą one na 

celu popularyzacji tego podmiotu, lecz prezentowanego sposobu postępowania. 

Wobec faktu, iż uzasadnienie projektu nie wyjaśnia tej wątpliwości, trudno 

przesądzić, czy nieobjęcie tego rodzaju wizualizacji projektowaną definicją stanowi 

zamierzone działanie Projektodawców, czy rezultat nazbyt wąsko wyznaczonego jej 

zakresu. 

-
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Projektowana definicja pojęcia "nośnik reklamy", zgodnie z którą jest nim 

przedmiot nie tylko przeznaczony, ale również faktycznie służący ekspozycji reklamy, 

obejmować będzie swym zakresem również tramwaje, autobusy 

i inne pojazdy mechaniczne, w wypadku których, w szczególności pojazdów 

należących do miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych, ale również w wypadkach 

przedsiębiorstw prywatnych, umiejscawianie treści reklamowych na karoserii i oknach 

pojazdu staje się coraz bardziej powszechne. 

Definicja ta jawi się więc jako ujęta zbyt szeroko, gdyż nie sposób uznać, 

aby do tych faktycznych nośników reklamy, zwłaszcza należących do przedsiębiorstw 

prywatnych, mogły odnosić się projektowane uprawnienia gminy związane 

z uchwalaniem warunków sytuowania, wykonania i określaniem gabarytów tablic 

i innych urządzeń reklamowych. 

Projekt przewiduje nowelizację art. 118 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) 

określającego wykroczenie polegające na umieszczeniu na zabytku wpisanym do 

rejestru wymienionych w tym przepisie urządzeń lub treści (art. 8 pkt 4 projektu). 

' W odniesieniu do zagadnienia karalności form zjawiskowych wykroczenia oraz 

sposobu sformułowania przepisu stanowiącego podstawę orzeczenia środka kamego 

w postaci przepadku, w pełnym zakresie zachowują tutaj aktualność uwagi odnoszące 

się do objętej projektem nowelizacji Kodeksu wykroczeń. 

Niezależnie od powyższego, zasygnalizowania wymaga fakt deficytów 

normatywnych zawartych w obecnej formule typu wykroczenia określonego 

w art. 118 tej ustawy, które powinny zostać usunięte przy okazji jego nowelizacji. 

Pierwszy polega na nietrafnym posłużeniu się określającymi umieszczane na 

zabytku przedmioty i treści znamionami sformułowanymi w liczbie mnogiej, 

co w wypadku sprawcy umieszczającego na takim zabytku wyłącznie jeden przedmiot 

lub napis może skutkować kwestionowaniem jego odpowiedzialności za takie 

wykroczenie, z powołaniem na argument niedopuszczalności dokonywania 

rozszerzającej wykładni prawa o charakterze represyjnym. 

-
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Drugi deficyt związany jest z posłużeniem s1ę w opisie czynu funktorem 

koniunkcji (pomiędzy wyrazami "reklamy" i "napisy"), zamiast funktora alternatywy 

łącznej, sugerującym odpowiedzialność sprawcy wyłącznie w wypadku umieszczenia 

na zabytku wszystkich wymienionych w przepisie przedmiotów i treści. 

W wypadku nowelizacji tego artykułu, celowe jest usunięcie obu wskazanych 

wadliwości poprzez dokonanie stosownych modyfikacji opisu określonego w tym 

przepisie czynu zabronionego. 

~(L 
ZASTĘPCA 

GENE 

a 
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