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UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 2015 r. 

w sprawie skargi na Straż Miejską w Zgierzu 

Rafiosfafi Gajda 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1515) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183, poz. 1195, z 2015 r. poz. 211, poz. 702, poz. 1274), Rada Miasta 
Zgierza 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Skargę nr WO. 1510.15.2015 pani na Straż Miejską w Zgierzu uznaje się za 
bezzasadną. 

2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały, które stanowi 
jej integralną część. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza, zobowiązując go do 
przekazania skarżącej niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 
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Załącznik do uchwały Nr 
Rady Miasta Zgierza 
z dnia 2015 r. 

U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 9 listopada 2015 r. do Rady Miasta Zgierza wpłynęła skarga pani na działania 
Straży Miejskiej w Zgierzu dotycząca niesłusznie wystawionego mandatu. 

Na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zgierza rozpoznała 
skargę. 

Na podstawie wyjaśnień złożonych przez Prezydenta Miasta Zgierza na piśmie w dniu 23 listopada br. 
ustalono co następuje: 
w dniu 5 listopada 2015 roku patrol Straży Miejskiej około godziny 13.25 podjął interwencję dotyczącą 
samochodu zaparkowanego w pasie drogowym ulicy Łęczyckiej 2 w Zgierzu w strefie obowiązywania zakazu 
zatrzymywania się. 
Skarżąca zarzuca Strażnikom, że w trakcie interwencji nie przedstawili się, okazując jedynie numery służbowe. 
Z wyjaśnień Prezydenta Miasta Zgierza wynika, że patrolujący podejmując czynności związane 
z wykroczeniem, przedstawili się z imienia i nazwiska, podając stopień służbowy oraz przyczynę interwencji. 
Podczas rozmowy skarżąca zażądała powtórnego podania numerów służbowych, wówczas wskazali numery 
służbowe widniejące na mundurze. 
Na szczególną uwagą w rozpatrywaniu skargi zasługuje zarzut przekazania Strażnikom nieprawidłowej 
informacji, że wcześniej była podejmowana interwencja wobec skarżącej. Analizując zebrane w sprawie 
materiały, ustalono, że pełniący tego dnia służbę na Stanowisku Dowodzenia Straży Miejskiej w Zgierzu 
pomylił się i błędnie odczytał zapis w systemie komputerowym i przekazał tę informację patrolowi. Tego 
samego dnia pani została za zaistniałą sytuację przeproszona przez Komendanta Straży 
Miejskiej w Zgierzu. 
Należy jasno podkreślić, że omawiana pomyłka nie ma wpływu na prawidłowość wystawionego mandatu, ani 
nie stanowi podstawy jego umorzenia. Podczas interwencji skarżąca została poinformowana o możliwości 
odmowy przyjęcia mandatu karnego i skutkach prawnych takiej odmowy. Mandat został nałożony w związku 
z popełnieniem wykroczenia z art. 92 § 1 Kodeksu wykroczeń polegającego na nie zastosowaniu się do znaku 
zakaz zatrzymywania się, a nie za figurowanie bądź nie w systemie informatycznym Straży. 
Komendant Straży Miejskiej dodatkowo poinformował panią , że nie posiada on prawa 
do uchylenia prawomocnego mandatu karnego, jest to wyłączna kompetencja Sądu Rejowego w Zgierzu 
i wymaga złożenia stosownego wniosku w terminie 7 dni. 
W trakcie czynności podjętych przez Strażników Miejskich doszło do błędnego odczytu informacji z bazy 
interwencji na terenie miasta. W Straży Miejskiej w Zgierzu zostaną w związku z tym wyciągnięte stosowne 
konsekwencje, mające na celu wyeliminowanie błędnych działań. Natomiast skarżąca została ukarana 
za popełnione wykroczenie zgodnie z obowiązującym prawem. Ponad to w zawiadomieniu przesłanym pani 

dniu 16 listopada została przekazana kolejny raz informacja, że w przedmiocie uchylenia 
mandatu karnego, na podstawie z art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, 
poz. 1148) organem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd powszechny, na którego obszarze działania 
grzywna została nałożona. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zgierza wydała opinię o bezzasadności 
skargi. 

Wobec powyższego, Rada Miasta Zgierza, skargę na Straż Miejską w Zgierzu, uznaje za bezzasadną. 

Rada Miasta Zgierza informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia 
skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w związku z art. 238 § 1 Kpa, od której nie przysługuje żaden środek 
odwoławczy, ani środek zaskarżenia. Na podstawie art. 238 § 1 Kpa Rada Miasta Zgierza informuje o treści 
art. 239 § 1 Kpa, który stanowi, iż „w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana 
za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 
nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego". /̂ ~~~) 
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