
Straż Gminna w Dobrej jako instytucja została powołana do ochrony porządku i 

bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. Straż Gminna w Dobrej realizuje swoje 

zadania w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, która stanowi 

między innymi, że: 

Do zadań straży należy w szczególności: 

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w 

przepisach o ruchu drogowym 

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia 

obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz 

innych miejscowych zagrożeń, 

4) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, 

jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, 

znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu 

i zdrowiu innych osób 

Ochrona  spokoju i porządku w miejscach publicznych jest bardzo ważnym zakresem 

działań strażników gminnych. Dotychczasowe działania ukierunkowane były między innymi 

na patrolowanie miejsc zagrożonych, kontrole nieruchomości w zakresie posiadania umów na 

odbiór odpadów komunalnych, ustalanie sprawców wyrzucania śmieci, interwencje w 

stosunku do osób nietrzeźwych zakłócających porządek, w stosunku do właścicieli psów 

nieprzestrzegających zasad opieki nad nimi, czy też wspólne patrole z funkcjonariuszami 

policji. Od lipca bieżącego roku dodatkowo strażnicy gminni wykonują kontrole ruchu 

drogowego z wykorzystaniem urządzenia rejestrującego w trybie automatycznym LTI 20/20 

TruCAM. Jest to urządzenie o bardzo dużych możliwościach technicznych, pozwalający 

bardzo dokładnie zmierzyć prędkość poruszania się pojazdu. Nie ma w tym przypadku 

wątpliwości co do pojazdu, który przekroczył prędkość. Na zdjęciu widoczny jest dokładny 

punkt, gdzie trafiła wiązka lasera.  

  Na terenie Gminy Dobra wyznaczonych zostało 6 odcinków do dokonywania kontroli 

ruchu drogowego. Miejsca te były wytypowane na podstawie licznych zgłoszeń 

mieszkańców. Są to:  

1. Dołuje, ul Daniela-w rejonie szkoły podstawowej 

2. Dobra, ul Graniczna-w pobliżu skrzyżowania z ulicą Zagrodową 



3. Dobra ul. Szczecińska -w rejonie wjazdu do bloków mieszkalnych  nr 1, l-s 

4. Wołczkowo, ul Lipowa -w rejonie wjazdu na parking leśny i  w rejonie przejścia dla pieszych 

przy klubie- posesja nr 8 

5. Mierzyn, ul Topolowa-w pobliżu skrzyżowania z ulicą Leszka. 

6. Bezrzecze, ul. Górna w rejonie szkoła- punkty handlowe Biedronka, Stokrotka. 

7. Mierzyn, ul. Długa na wysokości szkoły. 

 Ustawienie urządzenia służącego do pomiaru prędkości jest zgodnie z wymogami 

wynikającymi z ustawy prawo o ruchu drogowym. Na każdy miesiąc opracowany jest plan 

kontroli z podaniem miejsc i czasu kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez Komendanta 

Komendy Powiatowej Policji w Policach. Plan ten udostępniany jest na stronie internetowej 

Gminy Dobra.  Odcinki dróg na których prowadzony jest pomiar prędkości oznakowane są 

znakami informacyjnymi "D-51" - " AUTOMATYCZNA KONTROLA PRĘDKOŚCI" z 

umieszczoną pod tym znakiem informacją o odcinku na którym dokonywana może być 

kontrola prędkości poruszających się pojazdów. Miejsca te wyznaczane są na podstawie 

analizy zdarzeń drogowych prowadzonych przez Policję oraz innych ewentualnych zagrożeń 

takich jak bliskość przejść dla pieszych, placówek oświatowych, kościołów , placówek służby 

zdrowia. Straż Gminna w Dobrej w chwili obecnej korzysta z urządzenia LTI TruCAM. Jest 

to urządzenie przenośne mogące zostać zainstalowane zarówno w pojeździe jak i na statywie. 

W przypadku gdy urządzenie zamontowane jest w pojeździe w trakcie pomiaru prędkości 

pojazdów, pojazd w którym zamontowane jest urządzenie nie może znajdować się w ruchu. 

Jest to urządzenie mogące dokonywać pomiarów prędkości w trybie automatycznym 

(najczęściej spotykanym) gdy urządzenie ustawione jest na statywie bądź w pojeździe i 

automatycznie mierzy prędkość każdego pojazdu, jak również w trybie manualnym - 

samodzielnie dokonuje pomiaru prędkości przy pomocy radaru, a dane pomiaru wraz ze 

zdjęciem zapisywane są na karcie pamięci. Straż Gminna zgodnie z obowiązującymi 

przepisami  może prowadzić pomiar tylko w trybie automatycznym, inne służby, np. Policja 

mogą prowadzić pomiar w trybie ręcznym.  

Pomiar prędkości z urządzenia zamontowanego na statywie prowadzonego przez 

Straże Miejskie/Gminne również musi odbywać się na odcinku drogi oznakowanym 

odpowiednimi znakami informującymi. Urządzenie to wtedy w miarę możliwości powinno 

być umiejscowione poza pasem drogowym (jezdnią, chodnikiem). Urządzenie w trakcie 

pomiaru prędkości nie powinno być w żaden sposób zamaskowane, ukryte czy też zasłonięte. 

  



Jak to działa? 

         Straż Gminna po zakończeniu czynności w miejscu prowadzenia pomiaru prędkości 

przygotowuje zdjęcia (uwidacznia w miarę możliwości kierującego pojazdem oraz numery 

rejestracyjne pojazdu),  ustala właściciela pojazdu a następnie wzywa go do wyjaśnienia 

sprawy w związku ze stwierdzonym wykroczeniem w ruchu drogowym. Warunkiem 

wystarczającym do wszczęcia postępowania jest zarejestrowanie numerów rejestracyjnych 

pojazdu. Na bazie obecnie obowiązujących przepisów wykonane zdjęcie przez urządzenie 

rejestrujące nie musi ukazywać twarzy kierowcy, może być także wykonane z tyłu- 

wskazywać pojazd odjeżdżający. 

Właściciel pojazdu może osobiście stawić się w siedzibie Straży Gminnej i złożyć 

wyjaśnienia. W takiej sytuacji umożliwiony będzie miał wgląd w oryginalne 

zarejestrowane zdjęcie obrazujące popełnione wykroczenie.  Istnieje jednak możliwość 

korespondencyjnego zakończenia sprawy o wykroczenie poprzez wypełnienie i 

odesłanie przesłanych przez straż dokumentów. 

Na podstawie art. 78 ust 4 Prawa o ruchu drogowym właściciel pojazdu jest 

zobowiązany do wskazania na żądanie organu uprawnionego komu w danym czasie użyczył 

pojazd. Straże gminne posiadają takie uprawnienia na podstawie art. 129b ust.3 pkt.7 ustawy 

prawo o ruchu drogowym. Przepis ten ma zastosowanie wobec właścicieli pojazdów, którzy 

nie byli sprawcami wykroczenia drogowego. W przypadku odmowy wskazania kierującego 

pojazdem przez właściciela pojazdu, braku odpowiedzi na wysłaną korespondencję lub 

odpowiedzi wskazującej, iż właściciel pojazdu nie wie kto prowadził pojazd wszczynane będą 

nowe czynności wyjaśniające z art. 96§3 Kodeksu Wykroczeń w związku z nie wskazaniem 

użytkownika pojazdu uprawnionemu organowi. Wykroczenie to zagrożone jest mandatem 

karnym w wysokości do 500 złotych lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. 

Prowadzone jednak będą dalsze czynności zmierzające do ustalenia sprawcy 

przekroczenia prędkości (między innymi poprzez porównanie zarejestrowanego 

wizerunku kierowcy z uzyskanym wizerunkiem osoby od innych organów i instytucji). 

Straż Gminna na zakończenie sprawy w postępowaniu mandatowym wykroczenia 

drogowego zarejestrowanego przy użyciu urządzenia rejestrującego ma 180 dni. Po upływie 

tego ustawowego terminu sprawa musi zostać obligatoryjnie skierowana do rozpatrzenia 

przez Sąd Rejonowy właściwy terytorialnie do miejsca popełnionego wykroczenia. 

  



Aby zakończyć sprawę o wykroczenie w postępowaniu mandatowym istnieje 

możliwość odesłania wypełnionych właściwie i adekwatnie do stanu faktycznego załączonych 

formularzy. W takim przypadku sprawę można zakończyć na następujące sposoby: 

  

1. Właściciel pojazdu będący sprawcą wykroczenia przyznaje się do jego popełnienia i 

wyraża zgodę na przyjęcie zaproponowanego w piśmie mandatu karnego z art. 92a Kodeksu 

Wykroczeń. 

  

2. Właściciel pojazdu będący sprawcą wykroczenia przyznaje się do jego popełnienia jednak 

nie wyraża zgody na przyjęcie zaproponowanego w piśmie mandatu karnego z art. 92a 

Kodeksu Wykroczeń - skutkuje to skierowaniem sprawy do rozpatrzenia przez Sąd 

Rejonowy. 

  

3. Właściciel pojazdu odmawia wskazania komu w danym czasie użyczył pojazd i przyjmuje 

mandat karny w wysokości zaproponowanej w piśmie za wykroczenie z art.96§3 Kodeksu 

Wykroczeń. Czynności zmierzające do ustalenie faktycznego sprawcy trwają nadal. 

  

4. Właściciel pojazdu odmawia wskazania komu w danym czasie użyczył pojazd i odmawia 

przyjęcia mandatu karnego w zaproponowanej w piśmie kwocie - skutkuje to skierowaniem 

sprawy do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy. Czynności zmierzające do ustalenie faktycznego 

sprawcy trwają nadal. 

 

5. Właściciel pojazdu nie będący sprawcą wykroczenia wskazuję inną osobę która jest 

sprawcą naruszeń przepisów Prawa o ruchu drogowym. Dalsze czynności prowadzone są w 

stosunku do tej osoby.  

W obecnym stanie prawnym, właściciel pojazdu nie może uchylić się od wskazania 

kierującego  pojazdem, który popełnił wykroczenie, chociażby  byłby to najbliższy członek 

rodziny. Wynika to z art.  183 § 1  k.p.k w związku z art. 41. § 1 kodeksu postępowania w 

sprawach o wykroczenia (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2004 r. - I KZP 

26/04: ,,Odpowiednie stosowanie - z mocy art. 41 § 1 k.p.s.w. - w postępowaniu w sprawach o 

wykroczenia przepisu art. 183 § 1 k.p.k., w jego brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 10 

stycznia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego ... (Dz. U. Nr 17, poz. 

155), nie oznacza, aby osoba przesłuchiwana w charakterze świadka (składająca 

oświadczenie dowodowe w tym charakterze) w sprawie o wykroczenie mogła uchylić się od 

odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić osobę dla niej najbliższą na 

odpowiedzialność tylko za wykroczenie. W konsekwencji, także osoba rozpytywana w sposób 



pozaprocesowy przez uprawniony organ, żądający od niej informacji, którą z mocy przepisu 

szczególnego ma obowiązek przekazać temu organowi, może odmówić udzielenia odpowiedzi, 

czyli nie udzielić określonej wiadomości, tylko wówczas, gdy owa odpowiedź (informacja) 

mogłaby narazić osobę jej najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe, a nie za wykroczenie. Ustawodawca dopuszcza zatem możliwość postawienia 

świadka w sytuacji konfliktowej, tak w postępowaniu karnym, jak i w innym postępowaniu, w 

którym art. 183 § 1 k.p.k. ma zastosowanie, w tym i w sprawach o wykroczenia. Uznaje 

jednak, że ze względu na wagę wykroczeń nie jest to konflikt na tyle istotny, aby zasługiwał na 

potraktowanie takie samo, jak obawa narażenia siebie lub osoby najbliższej na 

odpowiedzialność za przestępstwo.”  

W przypadku braku  odpowiedzi na przesłane pisma, nieudzielenie odpowiedzi 

wskazującej na sprawcę wykroczenia Straż Gminna  będzie musiała skierować sprawę do 

sądu. Niewykonanie tego byłoby niedopełnieniem obowiązków przez  strażnika 

prowadzącego sprawę. Także wskazanie wielu osób w sposób uniemożliwiający ustalenie 

sprawcy,  faktem iż jest to auto służbowe i korzysta z niego wiele osób jest lub zasłanianie się 

niepamięcią w praktyce skutkować będzie skierowaniem sprawy do sądu.  

I tak np. Sąd Okręgowy w Białymstoku VIII Wydział Karny Odwoławczy - (Wyrok z 

dnia 26 września 2012 roku) w uzasadnieniu stwierdził: ,, Zachowanie sprawcze wykroczenia 

art. 96 §  3 k.w. może być popełnione poprzez działanie bądź zaniechanie. Przykładowo może 

ono polegać na odmowie  wskazania osoby, której został powierzony pojazd, wskazaniu 

osoby bądź kręgu osób w sposób uniemożliwiający ustalenie konkretnego użytkownika 

pojazdu w oznaczonym czasie, udzielenie odpowiedzi wymijającej bądź zasłonięcie się 

niepamięcią. Zaniechanie udzielenia odpowiedzi w ocenie Sądu Odwoławczego również 

wyczerpuje znamię nieudzielenia odpowiedzi (podobnie - Ryszard A. Stefański: Wykroczenia 

drogowe, Lex 2011).”  Ponadto Sąd Najwyższy w Postanowieniu z dnia 30.09.2010 r. – 

sygn. akt. KZP 15/10 stwierdził miedzy innymi: …,,Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że 

zgodnie z art. 78 ust. 4 p.r.d., obowiązek wskazania osoby, której został powierzony pojazd do 

kierowania lub używania w oznaczonym czasie, powstaje tylko wówczas, gdy uprawniony 

organ wystąpi z takim żądaniem. Wówczas naruszenie tego obowiązku może polegać na 

złożeniu oświadczenia o odmowie wskazania tej osoby albo też na nieudzieleniu odpowiedzi 

na zadane pytanie. Jednakże w każdym wypadku po stronie osoby zobowiązanej musi istnieć 

świadomość żądania udzielenia takiej informacji. Nie ma przy tym znaczenia w jakiej formie 

takie żądanie zostanie przekazane, gdyż istotne jest, czy dana osoba miała świadomość, że 

została wezwana przez uprawniony organ do wskazania, komu powierzyła pojazd do 

kierowania lub używania oraz czy taką wiedzę rzeczywiście posiadała. 



 

Możliwe pytania:  

1. Dlaczego radiowóz jest niewidoczny? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma konieczności aby przy prowadzeniu pomiaru 

prędkości przy urządzeniu pomiarowym znajdował się Strażnik Miejski/ Gminny a tym 

bardziej oznakowany pojazd Straży Gminnej. Funkcję informacyjną o maksymalnej 

dopuszczalnej prędkości stanowią przepisy prawa o ruchu drogowym bądź znaki drogowe 

ograniczające maksymalną dopuszczalną prędkość oraz znaki informujące o miejscu 

prowadzenia kontroli prędkości. Jedynie urządzenie służące do pomiaru prędkości nie może 

być schowane np. w krzakach, osłonięte płachtą maskującą. Jeśli pomiar wykonywany jest z 

trójnogu pojazd służbowy znajduje się w pobliżu.  

 

2. Dlaczego kontrole prowadzone są w tym miejscu, a nie innym: 

Straż Gminna samodzielnie prowadzi kontrolę prędkości poruszających się pojazdów jedynie 

w miejscach oznakowanych po uzgodnieniu czasu i miejsca dokonywania pomiaru z Policją. 

Miejsca te zostały wytypowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców i analizy zdarzeń. W 

przypadku ulicy Topolowej ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń mieszkańców kontrole 

ukierunkowane są głównie w stosunku do pojazdów ciężarowych, których obowiązuje zakaz 

wjazdu. W stosunku do pojazdów osobowych pomiary ograniczać się będą do ewidentnych 

bardzo znacznych przekroczeń prędkości. W innych miejscach możliwy jest tylko i wyłącznie 

pomiar prędkości w trakcie wspólnych patroli z funkcjonariuszami Policji. Do Straży 

Gminnej w Dobrej i Urzędu Gminy wpływają zgłoszenie mieszkańców postulujące objęcie 

kontrolą innych odcinków. Jest to na bieżąco analizowane i kolejne miejsca do 

przeprowadzenie kontroli będą sukcesywnie wyznaczane, niewykluczone, że w zamian 

obecnych miejsc kontroli, gdy z analizy zdarzeń wyniknie, iż potrzeba kontroli ruchu 

drogowego na danym odcinku ustała.  

  

3. Zajmujecie się fotoradarem, a nie kontrolą przestrzegania porządku: 

Straż Gminna w Dobrej prowadzi pomiar prędkości pojazdów w czasie uzgodnionym z 

Policją i jest to zorganizowane w taki sposób aby zawsze inny patrol pełnił służbę w terenie. 

Jest to priorytet i nie jest możliwe, aby kosztem pełnionej służby w terenie dokonywana była 

kontrola ruchu drogowego. Ponadto jeżeli zajdzie taka konieczność strażnicy którzy prowadzą 

swoje czynności przy pomiarze prędkości w każdej chwili są w stanie przerwać te czynności i 



udać się na interwencję zgłoszoną przez mieszkańców, bądź inne instytucje powołane do 

ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, czy też wspomóc inny patrol pełniący 

służbę.  

 

 

TARYFIKATOR MANDATÓW KARNYCH ZA WYKROCZENIE Z ART. 92a 

Kodeksu Wykroczeń  

Przekroczenie prędkości o : 

 11 - 20 km/h mandat karny w wysokości 50 - 100 zł,  2 pkt. karne 

 21 - 30 km/h mandat karny w wysokości 100 - 200 zł,  4 pkt. karne 

 31 - 40 km/h mandat karny w wysokości 200 - 300 zł,   6 pkt. karnych 

 41 - 50 km/h mandat karny w wysokości 300 - 400 zł,   8 pkt. karnych 

 pow. 51 km/h mandat karny w wysokości 400 - 500 zł ,  10 pkt. Karnych 

  


