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Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 
2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykro-
czenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.2)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w spra-
wie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są 
uprawnieni do nakładania grzywien w drodze manda-
tu karnego (Dz. U. Nr  208, poz.  2026, z  późn. zm.3)) 
w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  art. 49, art. 50, art. 51 § 1 i 2, art. 52 § 1 pkt 1—4, 
art.  54, art.  55, art.  56 §  1, art.  58 §  1, art.  601 
§ 1—3 i § 4 pkt 1, art. 603 § 1, art. 63a § 1, art. 64, 
art.  65, art.  66 §  1, art.  67, art.  72, art.  74 §  1, 
art. 75 § 1, art. 77, art. 78, art. 79, art. 80 § 1 i 2, 
art. 81, art. 82 § 3 i 4, art. 82a § 2, art. 84, art. 85 
§ 1 i 2, art. 89, art. 96 § 3, art. 99 § 1 pkt 2 i 3, 
art.  100, art.  101, art.  102, art.  104, art.  106, 
art. 108, art. 109, art. 117, art. 137 § 1, art. 138d 
§ 1, art. 140, art. 141, art. 143 § 1, art. 144 § 1 i 2, 
art. 145, art. 151 § 1—3, art. 153 § 1, art. 154 § 1 
i 2, art. 157 § 1, art. 161, art. 162 § 1, art. 166 usta-
wy z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.4));”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 24 listopada 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni 
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

1)  Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administra-
cji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie §  1 
ust.  2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 
18  listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr  248, 
poz. 1491). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2008  r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, 
poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 
i  Nr  206, poz.  1589, z  2010  r. Nr  182, poz.  1228, Nr  197, 
poz.  1307 i  Nr  225, poz.  1466 oraz z  2011  r. Nr  217, 
poz. 1280, Nr 240, poz. 1431 i Nr 244, poz. 1454.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone 
w  Dz. U. z  2008  r. Nr  105, poz.  674 i  Nr  191, poz.  1176, 
z 2009 r. Nr 131, poz. 1083, z 2010 r. Nr 217, poz. 1434 oraz 
z 2011 r. Nr 36, poz. 190 i Nr 158, poz. 944.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz. U. z  2010  r. Nr  106, poz.  672, Nr  152, 
poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466 oraz 
z  2011  r. Nr  126, poz.  715, Nr  217, poz.  1280, Nr  224, 
poz. 1340, Nr 230, poz. 1370 i Nr 240, poz. 1431.
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