
Art. 66–68 KW 1

Art. 66. [Fałszywy alarm] § 1.10 Kto:
1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub

w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicz-
nej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub
zdrowia,

2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny nu-
mer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum
powiadamiania ratunkowego

– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.
§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można

orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.

Art. 66a. [Dozór elektroniczny, uszkodzenie nadajnika] Osoba, wo-
bec której wykonuje się karę, środek karny lub środek zabezpieczający,
w systemie dozoru elektronicznego, albo osoba chroniona, która umyśl-
nie dopuszcza do zniszczenia, uszkodzenia, uczynienia niezdatnym do
użytku nadajnika, rejestratora stacjonarnego lub przenośnego stanowią-
cych środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 67. [Uszkodzenie ogłoszenia] § 1. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa
ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorzą-
dową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie unie-
możliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem,

podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie, afisz lub plakat wy-

stawiony publicznie przez instytucję artystyczną, rozrywkową lub spor-
tową albo w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z ta-
kim ogłoszeniem, afiszem lub plakatem,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art. 68. [Bezprawny wyrób pieczęci] § 1. Kto bez właściwego zamówie-
nia wyrabia pieczęć, godło lub znak instytucji państwowej, samorządowej
albo organizacji społecznej lub też taką pieczęć, godło lub znak wydaje
osobie nieupoważnionej do odbioru,

podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bezprawnie posiada, zamawia lub

nabywa taką pieczęć.

10 Art. 66 § 1 w brzmieniu ustawy z dnia 15.09.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1941),
która wchodzi w życie 19.11.2017 r.
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1 KW Art. 69–73

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 pieczęć,
godło lub znak podlegają przepadkowi.

Art. 69. [Niszczenie znaku] Kto umyślnie niszczy, uszkadza, usuwa lub
w inny sposób czyni bezskutecznymi znaki umieszczone przez organ pań-
stwowy w celu stwierdzenia tożsamości przedmiotu, zamknięcia go lub
poddania rozporządzeniu władzy,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Rozdział X. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób
i mienia

Art. 70. [Czynności osób niezdolnych] § 1. Kto, będąc niezdolny do
czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeń-
stwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo
kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew obowiąz-
kowi nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę nie-
zdolną,

podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi zachowania

trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego
lub innej podobnie działającej substancji lub środka i podejmuje w tym
stanie czynności zawodowe lub służbowe.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2, można
orzec podanie orzeczenia do publicznej wiadomości w szczególny sposób.

Art. 71. [Wadliwe wykonanie urządzeń] Kto przez wadliwe wykona-
nie urządzeń lub uczynienie ich niezdatnymi do funkcjonowania zgodnie
z przeznaczeniem albo przez niewłaściwe ich użytkowanie lub samowolne
uruchomienie wywołuje stan niebezpieczny dla życia lub zdrowia czło-
wieka,

podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 72. [Niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego] Kto wbrew
swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miej-
sca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka,

podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 73. [Niezawiadomienie o niebezpieczeństwie] Kto wbrew swemu
obowiązkowi nie zawiadamia odpowiedniego organu lub osoby o wia-
domym mu niebezpieczeństwie grożącym życiu lub zdrowiu człowieka
albo mieniu w znacznych rozmiarach,

podlega karze aresztu albo grzywny.
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Art. 74–80 KW 1

Art. 74. [Uszkodzenie znaku] § 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub
czyni nieczytelnymi znaki lub napisy ostrzegające o grożącym niebez-
pieczeństwie dla życia lub zdrowia człowieka albo ogrodzenie lub inne
urządzenie zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty

równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo obowią-
zek przywrócenia do stanu poprzedniego, a także orzec podanie orzecze-
nia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób.

Art. 75. [Wyrzucanie przedmiotów] § 1. Kto bez zachowania należytej
ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca,
wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania ta-
kich przedmiotów lub wylewania się płynów,

podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 ze złośliwości

lub swawoli,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 76. [Obrzucanie pojazdu] Kto rzuca kamieniami lub innymi przed-
miotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 77. [Nieostrożność ze zwierzęciem] Kto nie zachowuje zwykłych
lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Art. 78. [Drażnienie zwierząt] Kto przez drażnienie lub płoszenie do-
prowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art. 79. [Brak oświetlenia] § 1. Kto wbrew swemu obowiązkowi zaniecha
oświetlenia miejsc dostępnych dla publiczności,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto ze złośliwości lub swawoli oświetlenie takie gasi,
podlega karze grzywny do 500 złotych.

Art. 80. [Uszkodzenie wału przeciwpowodziowego] § 1. Kto:
1) przejeżdża pojazdem lub konno albo przepędza zwierzę gospodar-

skie przez wał przeciwpowodziowy w miejscu do tego nieprzezna-
czonym lub przejeżdża pojazdem innym niż rower lub konno albo
przepędza zwierzę gospodarskie wzdłuż po wale przeciwpowodzio-
wym, na którym nie ma drogi o dostatecznie mocnej nawierzchni,

23



1 KW Art. 81–82

2) orze lub bronuje ziemię na wale przeciwpowodziowym albo obok
wału w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,

3) rozkopuje wał przeciwpowodziowy, wbija słup lub osadza znak albo
zasadza drzewo lub krzew na wale,

4) kopie studnię, sadzawkę, dół lub rów obok wału przeciwpowodzio-
wego w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału,

5) pasie na wale przeciwpowodziowym zwierzę gospodarskie,
6) uszkadza umocnienie na wale przeciwpowodziowym,

podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto narusza inne niż określone w § 1 ogra-

niczenia w użytkowaniu wałów przeciwpowodziowych, wprowadzone
przez właściwy organ administracji państwowej lub samorządowej.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek przy-
wrócenia do stanu poprzedniego.

Art. 81. [Uszkodzenie ochrony brzegu] Kto niszczy lub uszkadza urzą-
dzenia służące do ochrony brzegów wód morskich lub śródlądowych,
a w szczególności wszelkie umocnienia lub roślinność ochronną,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art. 82. [Naruszenie przepisów przeciwpożarowych] § 1. Kto dokonuje
czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się,
utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polega-
jących na:

1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stoso-
waniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów
palnych,

2) wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez
ich wymaganego zabezpieczenia,

3) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej
kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w spo-
sób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez
producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wy-
buchu lub rozprzestrzeniania ognia,

4) napełnianiu gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu
płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu,

5) nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przecho-
wywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płyn-
nego w butlach,

6) garażowaniu pojazdu silnikowego w obiektach i pomieszczeniach nie-
przeznaczonych do tego celu z nieopróżnionym zbiornikiem paliwa
i nieodłączonym na stałe zasilaniem akumulatorowym,
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Art. 82 KW 1

7) składowaniu materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej słu-
żących ewakuacji lub umieszczaniu przedmiotów na tych drogach
w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wyma-
ganych wartości,

8) składowaniu materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach lub
na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach,

9) składowaniu materiałów palnych pod ścianami obiektu bądź przy
granicy działki, w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa poża-
rowego,

10) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do urządzeń przeciwpo-
żarowych, gaśnic, urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i ste-
rujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi
na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, wyłączników i tablic
rozdzielczych prądu elektrycznego, kurków głównej instalacji gazo-
wej, a także wyjść ewakuacyjnych oraz okien dla ekip ratowniczych,

11) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do źródeł wody do celów
przeciwpożarowych,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie prze-

ciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej
obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na:

1) zapewnieniu osobom przebywającym w obiekcie lub na terenie od-
powiednich warunków ewakuacji,

2) wyposażaniu obiektu lub terenu w urządzenia przeciwpożarowe i ga-
śnice,

3) utrzymywaniu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej
sprawności technicznej i funkcjonalnej,

4) umieszczeniu w widocznych miejscach instrukcji postępowania na
wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz wy-
maganych informacji,

5) oznakowaniu obiektu odpowiednimi znakami bezpieczeństwa,
6) utrzymywaniu dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzy-

stanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej,
7) zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych

i spalinowych,
8) zachowaniu pasa ochronnego o szerokości minimum 2 m i na-

wierzchni z materiałów niepalnych lub gruntowej oczyszczonej, wo-
kół placów składowych, składowisk przy obiektach oraz przy obiek-
tach tymczasowych o konstrukcji palnej,

9) przestrzeganiu zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas
zbioru, transportu lub składowania palnych płodów rolnych,
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1 KW Art. 82a

10) zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów w lesie
poprzez wykonywanie wymaganych zabiegów ochronnych,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, tor-

fowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca
ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjąt-
kiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu
ludzi,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w od-

ległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc
ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ru-
chu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypa-
lania,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem,
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 6. Kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których

istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru,
podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 82a. [Niedopełnienie obowiązku; ochrona przeciwpożarowa] § 1.
Kto w razie powstania pożaru nie dopełnia obowiązku określonego
w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz Państwowej Straży Po-
żarnej w postaci:

1) niezwłocznego zawiadomienia osób znajdujących się w strefie za-
grożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki
ochrony przeciwpożarowej albo Policji bądź wójta albo sołtysa,

2) podporządkowania się zarządzeniu kierującego działaniem ratowni-
czym,

3) udzielenia niezbędnej pomocy kierującemu działaniem ratowniczym,
na jego żądanie,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto utrudnia prowadzenie działań ra-

towniczych, a w szczególności utrudnia dojazd do obiektów zagrożonych
jednostkom ochrony przeciwpożarowej, prowadzącym działania ratowni-
cze.

§ 3. Kto uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontro-
lno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez upraw-
nionego strażaka Państwowej Straży Pożarnej,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
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Art. 83–86 KW 1

Art. 83. [Nieostrożność z materiałami wybuchowymi] § 1. Kto nie-
ostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi
lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepi-
som o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu
takich materiałów,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przed-

miotów stanowiących przedmiot wykroczenia.

Rozdział XI. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
i porządkowi w komunikacji

Art. 84. [Nieoznaczenie przeszkody] Kto wbrew obowiązkowi nie ozna-
cza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno
w dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogo-
wym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub też miej-
sca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu
albo utrudnić ruch na drodze,

podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 85. [Samowolna zmiana znaku] § 1. Kto samowolnie ustawia,
niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie
ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je
lub czyni niewidocznymi,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto samowolnie niszczy, uszkadza, usuwa

lub ustawia znak turystyczny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można

orzec obowiązek zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego
przedmiotu albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Art. 85a. [Niezgodne z przepisami znakowanie dróg wewnętrznych]
§ 1. Kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrz-
nych, podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze za czyn określony w § 1 podlega ten, kto zlecił
wadliwe dokonanie tej czynności.

Art. 86. [Niezachowanie ostrożności] § 1. Kto na drodze publicznej,
w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostroż-
ności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny.
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1 KW Art. 87–91

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się
w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę

prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 87. [Użycie alkoholu] § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu al-
koholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości

lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze
publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż
określony w § 1.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie dzia-
łającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania
lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1,

podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się

zakaz prowadzenia pojazdów.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można

orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Art. 88. [Nieoświetlony pojazd] Kto na drodze publicznej, w strefie za-
mieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepi-
sami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświe-
tlenia,

podlega karze grzywny.

Art. 89. [Małoletni na drodze] Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru
nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na
drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 90. [Tamowanie ruchu] Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze
publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 91. [Zanieczyszczenie drogi] Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub
na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w oko-
licznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub sta-
nowić utrudnienie w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
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Art. 92–95a KW 1

Art. 92. [Niepodporządkowanie się znakowi] § 1. Kto nie stosuje się
do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby
uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego,

podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby

uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie
pojazdu,

podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec

zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 92a. [Niepodporządkowanie się ograniczeniu prędkości] Kto, pro-
wadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego
ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.

Art. 93. [Nieudzielenie pomocy] § 1. Prowadzący pojazd, który, uczest-
nicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze
wypadku,

podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w § 1 orzeka się

zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 94. [Prowadzenie bez uprawnienia] § 1. Kto na drodze publicznej,
w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do
tego uprawnienia, podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w stre-
fie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia
pojazdu do ruchu.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, można
orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 95. [Prowadzenie bez dokumentów] Kto prowadzi na drodze pu-
blicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy
sobie wymaganych dokumentów,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Art. 95a. [Niezgodne z prawdą dane w dowodzie rejestracyjnym] Kto
posługuje się dowodem rejestracyjnym zawierającym dane o spełnieniu
przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r.
Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) niezgodne ze stanem faktycznym, podlega
karze grzywny do 500 zł.

29



1 KW Art. 96–96a

Art. 96. [Nielegalne dopuszczenie do ruchu] § 1. Właściciel, posiadacz,
użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie
zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:

1) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą sprawności fizycznej lub
psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie po-
jazdu,

2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień,
3) do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu

alkoholu lub podobnie działającego środka,
4) pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwier-

dzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,
5) pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony

w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się
one do spełnienia swego przeznaczenia,

6) do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem,

podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze za czyny określone w § 1 pkt 1, 3–6 oraz za

nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicz-
nej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień podlega dyspozytor
pojazdu lub osoba, do której obowiązków należą jego czynności, a jeżeli
takiej osoby nie wyznaczono – kierownik jednostki dysponującej pojaz-
dem.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na
żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania
lub używania w oznaczonym czasie.

Art. 96a. [Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego] § 1. Kto, nie bę-
dąc do tego uprawnionym, posiada w pojeździe urządzenia stanowiące
obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu, wysy-
łające sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł bły-
skowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie, a także elementy
oznakowania w postaci napisów,

podlega karze grzywny.
§ 2. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa w pojeździe sygnałów

świetlnych w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo
sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie,

podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.
§ 3. Urządzenia lub elementy oznakowania, o których mowa w § 1 i 2,

podlegają przepadkowi, choćby nie stanowiły własności sprawcy.
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Art. 96b–101 KW 1

Art. 96b. [Posługiwanie się kartą parkingową bez uprawnień] Kto, nie
będąc do tego uprawnionym, posługuje się kartą parkingową, o której
mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.),

podlega karze grzywny do 2000 złotych.

Art. 97. [Inne naruszenia] Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca
się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także
właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym prze-
pisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub
przepisom wydanym na jej podstawie,

podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Art. 98. [Nieostrożność poza drogą publiczną] Kto, prowadząc pojazd
poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu, nie zachowuje
należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innej osoby,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 99. [Naruszenie stanu drogi] § 1. Kto:
1) (uchylony)
2) niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie zamiesz-

kania, przynależności lub urządzenia drogowe,
3) usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne,
4) (uchylony)

podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto przy zadrzewianiu lub zakrzewia-

niu albo przy prowadzeniu robót ziemnych nie zachowuje przepisowej
odległości od linii kolejowych.

Art. 100. [Uszkodzenie drogi] Kto:
1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny,
2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo

używa pojazdów niszczących nawierzchnię drogi,
3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie roz-

kopuje drogę publiczną,
4) wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogowym,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art. 101. [Nieoczyszczenie drogi] Kto uchyla się od obowiązku oczysz-
czania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni,
przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza
miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub lodu,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
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1 KW Art. 102–107

Art. 102. [Zaniedbanie stanu zjazdu] Kto uchyla się od obowiązku
utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przy-
ległych nieruchomości,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art. 103. [Uchylanie się od świadczeń] Kto bez ważnej przyczyny uchyla
się od nałożonego obowiązku świadczeń osobistych lub rzeczowych, ma-
jących na celu zwalczanie zagrożenia przerwania komunikacji na skutek
zasp śnieżnych, powodzi lub usuwisk, albo wykonuje te świadczenia nie-
należycie,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 103a. (uchylony)

Rozdział XII. Wykroczenia przeciwko osobie

Art. 104. [Skłanianie do żebrania] Kto skłania do żebrania małoletniego
lub osobę bezradną albo pozostającą w stosunku zależności od niego lub
oddaną pod jego opiekę,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 105. [Dopuszczenie do czynu kryminalnego] § 1. Kto przez rażące
naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej dopuszcza
do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę jako
przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykro-
czenie skarbowe i wskazującego na demoralizację nieletniego,

podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełnia osoba, pod której nadzór

odpowiedzialny oddano nieletniego,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
§ 3. W wypadkach określonych w § 1 i 2, jeżeli nieletni czynem swym

wyrządził szkodę, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.

Art. 106. [Dopuszczenie do przebywania w niebezpieczeństwie] Kto,
mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad
inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeń-
stwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych
dla zdrowia człowieka,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 107. [Złośliwe niepokojenie] Kto w celu dokuczenia innej osobie
złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi,

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo
karze nagany.
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Art. 108–111 KW 1

Art. 108. [Szczucie psem] Kto szczuje psem człowieka,
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Rozdział XIII. Wykroczenia przeciwko zdrowiu

Art. 109. [Zanieczyszczenie wody] § 1. Kto:
1) zanieczyszcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, lub
2) dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, nie spełnia-

jąc wymagań określonych w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, lub

3) nie będąc do tego uprawnionym, dostarcza wodę przeznaczoną do
spożycia przez ludzi w myśl przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Kto zanieczyszcza wodę służącą do pojenia zwierząt, znajdującą się

poza urządzeniami przeznaczonymi do zaopatrywania ludności w wodę,
podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto umyślnie zanieczyszcza wodę w pły-

walni, kąpielisku lub w innym obiekcie o podobnym przeznaczeniu lub
dostarcza do tych obiektów wodę niespełniającą wymagań określonych
w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków.

Art. 110. [Zatrudnienie chorego] Kto zatrudnia przy pracy, przy wyko-
nywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby,
osobę, która ze względu na stan zdrowia potwierdzony aktualnymi bada-
niami dla celów sanitarno-epidemiologicznych, w rozumieniu przepisów
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie
może być zatrudniona przy tego rodzaju pracy lub której stan zdrowia
utrudnia utrzymanie higieny osobistej,

podlega karze grzywny.

Art. 111. [Niezachowanie stanu sanitarnego] § 1. Kto nie dopełnia obo-
wiązku zapewnienia należytego stanu sanitarnego, zwłaszcza w zakresie
utrzymania czystości oraz używania przez pracowników wymaganego
ubioru:

1) w zakładzie produkującym lub wprowadzającym do obrotu środki
spożywcze,

2) w miejscu uzyskiwania mleka,
podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie zachowuje należytej czystości
w produkcji lub w obrocie środkami spożywczymi.
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1 KW Art. 112–116

Art. 112. (uchylony)

Art. 113. [Niezachowanie czystości] Kto nie zachowuje należytej czysto-
ści przy świadczeniu usług w zakładach żywienia zbiorowego, w kąpie-
liskach, zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, pralniczych lub noclego-
wych albo kto dopuszcza do takich czynności osobę dotkniętą chorobą
zakaźną,

podlega karze grzywny.

Art. 114. [Odmowa udzielenia wyjaśnień] Kto odmawia udzielenia or-
ganowi służby zdrowia wyjaśnień mogących mieć znaczenie dla wykrycia
gruźlicy, choroby wenerycznej lub innej choroby zakaźnej lub źródła za-
każenia albo dla zapobiegania szerzeniu się takich chorób,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 115. [Niepoddanie się szczepieniu lub badaniu] § 1. Kto, pomimo
zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie poddaje się obo-
wiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko gruźlicy lub innej cho-
robie zakaźnej albo obowiązkowemu badaniu stanu zdrowia, mającemu
na celu wykrycie lub leczenie gruźlicy, choroby wenerycznej lub innej
choroby zakaźnej,

podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią

lub bezradną, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej,
nie poddaje jej określonemu w § 1 szczepieniu ochronnemu lub badaniu.

Art. 116. [Nieprzestrzeganie zarządzeń leczniczych] § 1. Kto, wiedząc
o tym, że:

1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną
albo podejrzany o tę chorobę,

2) styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrza-
nym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,

3) jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podej-
rzanym o nosicielstwo,

nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobie-
ganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań
lub zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez
organy służby zdrowia,

podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą mało-

letnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba
ta zastosowała się do określonych w § 1 nakazów, zakazów, wskazań lub
zarządzeń leczniczych.
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Art. 117–120 KW 1

Art. 117. [Nieprzestrzeganie porządku w obrębie nieruchomości] § 1.
Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieru-
chomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wska-
zań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia
należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych,

podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega przewoźnik obowiązany do zapewnie-

nia podróżnym odpowiednich warunków higieny, który nie utrzymuje
środka transportu we właściwym stanie sanitarnym.

Art. 118. [Ubój zwierzęcia bez zezwolenia] § 1. Kto:
1) dokonuje uboju zwierzęcia bez wymaganego zezwolenia lub niezgod-

nie z warunkami określonymi w tym zezwoleniu,
2) usuwa części zwierzęcia przed wykonaniem wymaganego badania

po uboju,
3) nie poddaje mięsa badaniu, jeżeli takie badanie jest wymagane

– podlega karze grzywny.
§ 2. Kto wprowadza do obrotu mięso:

1) bez wymaganego oznakowania i świadectwa,
2) warunkowo zdatne do spożycia lub niezdatne do spożycia, wbrew

określonemu sposobowi jego wykorzystania
– podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 i 2, można
orzec przepadek mięsa, chociażby nie stanowiło własności sprawcy wy-
kroczenia.

Rozdział XIV. Wykroczenia przeciwko mieniu

Art. 119. [Kradzież i przywłaszczenie] § 1. Kto kradnie lub przywłaszcza
sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimal-
nego wynagrodzenia,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę

osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec

obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego
mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.

Art. 120. [Kradzież drzewa] § 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza
się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu
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