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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 22 września 1997 r. 

w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) upoważnieni są do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. 

Na podstawie art. 67 § 2 Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia oraz w związku z § 1 pkt 20 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lute
go 1987 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom niektó
rych organów uprawn ień do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 6, poz. 34, 
z 1991 r. Nr 11, poz. 41 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 34) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) 
są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego za wykroczenia określone w: 

1) art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 60, poz. 369 
i Nr 121, poz. 770), 

2) art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. 
- Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248 oraz 
z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121 , poz. 770), 

3) art. 12 ust. 1 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. o tar
gach i targowiskach (Dz. U. Nr 41, poz. 312, z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770), 

4) art. 54, art. 55, art. 63a § 1, art. 64, art. 75 § 1 art. 77-
79, art. 80 § 1 pkt 1 i 5, art. 81, art. 82 § 1, art. 84, 
art. 85, art. 88-91, art. 92 § 1, art. 97, art. 98, art. 99 
§ 1, art. 101, art. 102, art. 111 § 2, art. 112, art. 113, 
art. 117, art. 141, art. 144 § 1 i § 2 i art. 145 ustawy 
z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. 
Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. 
Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, 
z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, 
poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, 
poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, 
z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, 
poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, 
z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, 
z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475 
oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, 
poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, 
poz. 677 i Nr 111 , poz. 724), 

5) przepisach rozporządzeń porządkowych wydanych 
na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 

1990 r. o terenowych organach rządowej admini
stracji ogólnej (Dz. U. Nr 21, poz. 123, z 1991 r. 
Nr 75, poz. 328, z 1995 r. Nr 74, poz. 368 i z 1996 r. 
Nr 106, poz. 498), 

6) przepisach porządkowych wydanych przez radę lub 
zarząd gminy na podstawie art. 40 ust. 3 i art. 41 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, 
poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz 
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, 
poz. 686 i Nr 113, poz. 734). 

§ 2. Upoważnienia do nakładania grzywien w dro
dze mandatu karnego wydaje funkcjonariuszom, o któ
rych mowa w § 1, właściwy wójt albo burmistrz (prezy
dent miasta). 

§ 3. Upoważnienie do nakładania grzywien w dro
dze mandatu karnego powinno zawierać oznaczenie or
ganu wydającego upoważnienie, datę wydania i termin 
ważności, podstawę prawną jego wydania, imię, nazwi
sko i stanowisko-służbowe upoważnionego funkcjona
riusza, numer legitymacji służbowej, określenie wykro
czeń, za które funkcjonariusz jest upoważniony do na
kładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz ob
szaru, na którym upoważnienie jest ważne. Upoważnie
nie powinno być podpisane przez organ, który je wydał, 
oraz opatrzone odciskiem pieczęci urzędowej. 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra-Szefa 
Urzędu Rady Ministrów z dnia 15 maja 1991 r. w spra
wie określenia wykroczeń, za które pracownicy tereno
wych organów rządowej administracji ogólnej wyko
nujący zadania w zakresie państwowego nadzoru bu
dowlanego oraz funkcjonariusze straży miejskich są 
upoważnieni do nakładania grzywien w drodze man
datu karnego (Dz. U. Nr 43, poz. 193, z 1994 r. Nr 140, 
poz. 802 i z 1997 r. Nr 87, poz. 552) . 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
L. Miller 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

zdnia 15 września 1997 r. 

w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych. 

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerw- poz. 593) zarządza się, co następuje: 
ca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, 




