Gdynia, 18.06.2013r.
UGO.7024.34.2013.WZ

Kancelaria Prezydenta RP
Biuro Projektów Programowych
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Do wiadomości:
1. Straż Miejska w Gdyni
adres e-mail: straz_miejska@gdynia.pl
2. Pan Krzysztof Małecki
adres e-mail: krzysztof.krzych33@gmail.com

Dotyczy: konsultacji społecznych ws. projektu ustawy wzmacniającej narzędzia ochrony
krajobrazu

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni w załączeniu przesyła wspólne wnioski Straży Miejskiej i
ZDiZ w zakresie nielegalnego plakatowania, z prośbą o rozpatrzenie i uwzględnienie w
pracach nad przedmiotową ustawą.

Z poważaniem
ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Maciej Karmoliński

Dotyczy: konsultacji społecznych prowadzonych przez Prezydenta RP ws. projektu
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu – wnioski Straży Miejskiej i Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni w zakresie
nielegalnego plakatowania
W ocenie Straży Miejskiej i ZDiZ w Gdyni, z uwagi na zmieniającą się sytuację podmiotów
odpowiedzialnych za plakatowanie w rozumieniu art. 63 a KW, pomogłoby chociaż jedno z
wymienionych poniżej rozwiązań, np.:
1) Rozszerzenie art. 63a KW o zapis art. 14 § 1 KW. - Odpowiedzialność za podżeganie i
pomocnictwo zachodzi wtedy, gdy ustawa tak stanowi i tylko w razie dokonania przez
sprawcę czynu zabronionego.
Art. 12. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu
zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 13. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu
zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności
dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za
pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi
niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej
osobie jego popełnienie.
2) Rozszerzenie dyspozycji art. 63a § 1 poprzez umieszczenie zapisu „w miejscu dostępnym
do użytku publicznego” a nie jak dotychczas „w miejscu publicznym”, obecny zapis
wyłącza praktycznie każdą nieruchomość pozostającą w rękach prywatnych, która z
uwagi na swoje położenie i brak ograniczeń w dostępności dla bliżej nieokreślonej liczby
osób, faktycznie jest miejscem dostępnym do użytku publicznego.
3) Rozszerzenie form zjawiskowych czynu karalnego przewidzianego poprzez rozszerzenie
art. 8 kpw o zapis art. 18 § 1 kpk – dotyczy rozszerzenia odpowiedzialności za sprawstwo.
4) Wprowadzenie do art. 63a paragrafu wskazującego na podmiot zleceniodawcy, np. „Kto
zleca działania, o których mowa w § 1, podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny.”

