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prawa własności obywateli

W załączeniu przekazuję odpowiedź MSWiA na interpelację nr 30532 Posła na Sejm RP Pana Marcina 
Święcickiego w sprawie ochrony prawa własności obywateli.
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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 30532 Posła na Sejm RP Pana Marcina Święcickiego w sprawie ochrony prawa 
własności obywateli, na wstępie należy zaznaczyć, że organy władzy publicznej, zgodnie z wywodzącą się z art. 7 
Konstytucji RP zasadą legalizmu, działają na podstawie i w granicach prawa. Zatem funkcjonariusze Policji 
podejmując interwencję na wniosek danej osoby, mogą stosować określone środki i przysługujące 
im uprawnienia tylko w przypadkach i w zakresie określonym prawem.

Kwestie związane z usuwaniem z drogi na koszt właściciela pojazdu pozostawionego w miejscu, gdzie jest 
to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, jak i dotyczące unieruchomienia pojazdu, 
w sytuacji pozostawienia go na drodze w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu lub nie zagraża 
bezpieczeństwu kompleksowo regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym1 
(zwanej dalej: Prd). Ustawa ta określa również zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania 
i w strefach ruchu, zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także zasady i warunki kontroli ruchu 
drogowego. Przepisy Prd odnoszą się również do ruchu odbywającego się poza wymienionymi miejscami 
w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz w zakresie wynikającym ze znaków 
i sygnałów drogowych. W praktyce takimi miejscami są drogi wewnętrzne, do których zalicza się drogi, drogi 
rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg 
publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. W świetle powyższego za parking należy uznać każde 
miejsce, które jest przeznaczone do postoju bliżej nieokreślonej liczby pojazdów, przy czym nie ma znaczenia, 
czy jest to garaż (w rozumieniu przepisów budowlanych), czy też wyznaczony obszar gruntu. 
Nie ma również znaczenia fakt, że dany parking jest dostępny dla ograniczonej liczby użytkowników.

Dla prawidłowego funkcjonowania parkingu oraz optymalnego wykorzystania jego powierzchni niezbędne 
jest wyznaczenie stanowisk postojowych za pomocą znaków drogowych, które wraz z ustaleniem tras 
dojazdowych jest elementem zarządzania ruchem. Zadanie to należy do podmiotu zarządzającego drogą 
wewnętrzną, który ustalając organizację ruchu stosuje znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania 
wynikające z ustawy - Prd oraz jej przepisów wykonawczych. Zatem jeżeli stanowisko postojowe, o którym mowa 
w interpelacji, nie było oznakowane w sposób jednoznacznie świadczący, że jest ono zastrzeżone dla określonego 
użytkownika, funkcjonariusz Policji nie ma podstaw do zastosowania wobec kierującego pojazdem, który zaparkował 
na danym miejscu, takich środków, jak w przypadku ewidentnego naruszenia prawa w tym zakresie.

Należy wskazać, że mandat karny może być nałożony wyłącznie na sprawcę wykroczenia, czyli zgodnie 
z art. 1 Kodeksu wykroczeń2 sprawcę czynu zawinionego, społecznie szkodliwego i zabronionego przez ustawę 
obowiązującą w chwili jego popełnienia pod groźbą określonej kary. Fakt pozostawienia pojazdu na stanowisku 
postojowym należącym do innej osoby i bez jej zgody, jakkolwiek naganny z punktu widzenia zasad współżycia 
społecznego oraz być może będący świadomym naruszeniem prawa własności, nie musi być wykroczeniem 
w świetle powyższej definicji. Istotne w tym przypadku jest bowiem ustalenie, że doszło do karalnego naruszenia 
prawa. Natomiast założenie blokady na koła pojazdu albo jego usunięcie jest dopuszczalne tylko w przypadku, 
gdy zdarzenie zaistniało na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu. Na drodze wewnętrznej 
nieobjętej takimi strefami, poza koniecznością uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osoby, zastosowanie

1 Dz.U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.
2 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, Dz.U. z 2018 r. poz. 618, z późn. zm. 
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ww. środków jest niedozwolone. Nie ma podstaw, by fakt parkowania na cudzym stanowisku postojowym 
uznać za zagrażający bezpieczeństwu. Warto również wskazać, że unieruchomienie pojazdu poprzez założenie 
blokady na koła wywrze skutek wręcz odwrotny od zamierzonego, nie przyczyni się bowiem do szybszego 
opuszczenia zajmowanego miejsca, a może to nawet opóźnić.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, regulacje związane z usuwaniem/unieruchomieniem pojazdów 
obowiązują, co do zasady, jedynie na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu, natomiast 
nie mają zastosowania na terenach prywatnych, np. na parkingach należących do wspólnot czy spółdzielni 
mieszkaniowych, na których obowiązują zasady prawa cywilnego, a w szczególności przepisy odnoszące się do prawa 
własności i posiadania, które zostały określone w Kodeksie cywilnym3 (zwanym dalej: kc). Należy podkreślić, że zgodnie 
z ogólnymi unormowaniami właściciel nieruchomości może z niej korzystać z wyłączeniem innych osób i decydować 
o tym, które z nich dopuści do jej użytkowania oraz na jakich warunkach. Zatem korzystanie z prywatnego parkingu 
bez zgody uprawnionego należy traktować jako naruszenie prawa własności w rozumieniu art. 222 §2 kc 
oraz naruszenie posiadania w rozumieniu art. 342 kc. W przypadku ww. naruszeń uprawniony może korzystać jedynie 
ze środków przewidzianych przez prawo, a więc z roszczenia negatoryjnego (art. 222 §2 kc) oraz ze środków ochrony 
posesoryjnej (art. 344 kc). W sytuacji naruszenia posiadania nieruchomości ustawodawca przewidział także 
dopuszczalność zastosowania tzw. samopomocy, przyznając posiadaczowi nieruchomości prawo do przywrócenia 
własnym działaniem stanu poprzedniego niezwłocznie po samowolnym naruszeniu jego posiadania (art. 343 §2 kc). 
Jednakże założenie blokady nie może być uznane za środek samopomocy dopuszczalny w świetle wspomnianego 
uregulowania, nie wywoła bowiem skutku w postaci przywrócenia stanu poprzedniego, czyli opuszczenia 
przez pojazd miejsca parkingowego. W takim przypadku rozwiązaniem może być odholowanie pojazdu na koszt 
właściciela zajętego miejsca postojowego na parking, a następnie - w przypadku braku woli właściciela pojazdu 
uregulowania powstałej w ten sposób należności - dochodzenie roszczenia na drodze postępowania cywilnego. 
Sąd cywilny będzie także właściwy w kwestii odszkodowania za ewentualne bezprawne działania kierowcy pojazdu, 
polegające na ograniczeniu uprawnienia właściciela miejsca postojowego do korzystania z jego własności.

Należy wskazać, że podmiot zarządzający drogą wewnętrzną może wspólnie z mieszkańcami danego budynku 
ustalić sposób zabezpieczenia wykupionych indywidualnie miejsc postojowych przed parkowaniem pojazdów 
przez osoby nieuprawnione. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że nawet jeśli organizacja ruchu i zastosowanie 
odpowiednich znaków drogowych będzie uzasadniało interwencję funkcjonariuszy Policji, to z reguły 
jej przeprowadzenie będzie wymagało odpowiedniego czasu, a pojazd osoby nieuprawnionej może nadal pozostawać 
w miejscu postoju. Dlatego też, w takich przypadkach należałoby raczej skierować się ku skutecznym rozwiązaniom 
technicznym, które z powodzeniem są stosowane od lat, jak np. składane, zamykane na klucz blokady/słupki.

Prawo karne, a w szczególności prawo wykroczeń, ma zasadnicze znaczenie dla określenia właściwego 
postępowania funkcjonariuszy Policji w sytuacji zgłoszenia przez obywatela pozostawionego pojazdu poza drogą 
publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu. W kontekście powyższego, o ile właściciel terenu uczynił zadość określonym 
ustawą - Prd rygorom, a w szczególności oznaczył obszar parkingów znakiem „strefa ruchu" oraz odpowiednimi 
znakami drogowymi informującymi o miejscach, gdzie parkowanie jest dozwolone, to automatycznie wyraził wolę, 
aby wszelkie przejawy niestosowania się do przepisów ruchu drogowego, również nieprawidłowego parkowania, 
stały się wykroczeniem umożliwiając tym samym skuteczną interwencję Policji lub straży gminnej/miejskiej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w ocenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
obowiązujące przepisy w poruszonych przez Pana Posła kwestiach umożliwiają skuteczną walkę z kierowcami 
naruszającymi zasady prawidłowego parkowania na terenach należących do wspólnot lub spółdzielni 
mieszkaniowych, a tym samym nie wymagają obecnie zmian legislacyjnych.

Z poważaniem 
MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 
z up. Jarosław Zieliński 

Sekretarz Stanu
Otrzymuje: Biuro Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm. 
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