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Art. 49. [Lekceważenie Narodu i Państwa Polskiego]
§ 1. Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu,
Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej.
Art. 50. [Nieopuszczenie zbiegowiska publicznego]
Kto nie opuszcza zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego organu, podlega karze
aresztu albo grzywny.
Art. 51. [Zakłócenie porządku publicznego]
§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny,
spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny.
§ 2.Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod
wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega
karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 52. [Naruszenie przepisów o zgromadzeniach]
§ 1. Kto:
1) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego
zgromadzenia,
2) zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczy takiemu zgromadzeniu
lub zgromadzeniu zakazanemu,
3) przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu
gminy,
4) bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie
rozporządza jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia,
– podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.
Art. 54. [Wykroczenie przeciwko przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach
publicznych]
Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się
w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
Art. 55. [Kąpiel w zabronionym miejscu]
Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo
karze nagany.
Art. 56. [Organizowanie bez zezwolenia lub wbrew jego treści publicznej zbiórki oﬁar]
§ 1. Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom organizuje lub przeprowadza
publiczną zbiórkę oﬁar, podlega karze grzywny.
Art. 58. [Żebractwo]
§ 1. Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.
Art. 60¹. [Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganych zgłoszeń]
§ 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności
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gospodarczej zmian danych objętych wpisem.
§ 3. Kto będąc przedsiębiorcą wprowadza do obrotu towar bez wymaganych oznaczeń, podlega karze
grzywny.
§ 4. Kto:
1) wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,…
Art.60³. [Bezprawny handel na terenie gminy]
§ 1. Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza
miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy,podlega karze grzywny.
Art. 63a. [Bezprawne umieszczanie w miejscu publicznym ogłoszeń]
§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, aﬁsz, apel,
ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody
zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 1a. Podżeganie i pomocnictwo są karalne - obowiązuje od 11.09.2015. § 2. W razie popełnienia
wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia
wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub
obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego - obowiązuje od 11.09.2015
Art.63b. [Bezprawne umieszczanie reklam] - obowiązuje od 11.09.2015.
§ 1. Kto umieszcza reklamę, o której mowa w art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774) z naruszeniem warunków jej sytuowania określonych w
art. 42a tej ustawy, o gabarytach większych niż dopuszczalne lub wykonane z wyrobów innych niż
dopuszczalne,podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub
przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, lub obowiązek
przywrócenia do stanu poprzed-niego.
Art. 64. [Nieumieszczenie w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym
nieruchomości]
§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie
dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega
karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem
porządkowym nieruchomości.
Art. 65. [Wprowadzenie w błąd organu państwowego]
§ 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do
legitymowania:
1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,
2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania,
podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu
lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do
okoliczności wymienionych w § 1.
Art. 66. [Fałszywy alarm]
§ 1. Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem,
informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ
ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,
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podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1 500 złotych.
Art. 67. [Uszkodzenie ogłoszenia wystawionego przez instytucję państwową]
§ 1. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową,
samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie
się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie, aﬁsz lub plakat wystawiony publicznie przez
instytucję artystyczną, rozrywkową lub sportową albo w inny sposób umyślnie uniemożliwia
zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, aﬁszem lub plakatem, podlega karze grzywny do 1 000
złotych albo karze nagany.
Art. 72. [Niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego]
Kto wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego
dla życia lub zdrowia człowieka,podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 74. [Niszczenie, uszkadzanie i usuwanie znaków ostrzegawczych]
§ 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub czyni nieczytelnymi znaki lub napisy ostrzegające o grożącym
niebezpieczeństwie dla życia lub zdrowia człowieka albo ogrodzenie lub inne urządzenie
zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo
grzywny.
Art. 75. [Nieostrożne wystawianie lub wywieszanie przedmiotów]
§ 1. Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi
rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub
wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
Art. 77. [Nieprzestrzeganie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia]
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Art. 78. [Drażnienie zwierzęcia]
Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne,podlega
karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.
Art. 79. [Nieoświetlenie wbrew obowiązkowi miejsc dostępnych dla publiczności]
§ 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. [Uszkadzanie wału przeciwpowodziowego]
§ 1. Kto:
1) przejeżdża pojazdem lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie przez wał
przeciwpowodziowy w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub wzdłuż po wale, na którym nie ma drogi
o dostatecznie mocnej nawierzchni,
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 przeciwpowodziowego w odległości mniejszej niż
50 m od stopy wału,
5) pasie na wale przeciwpowodziowym zwierzę gospodarskie,
6) uszkadza umocnienie na wale przeciwpowodziowym,
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podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto narusza inne niż określone w § 1 ograniczenia w użytkowaniu wałów
przeciwpowodziowych, wprowadzone przez właściwy organ administracji państwowej lub
samorządowej.
Art. 81. [Niszczenie lub uszkodzenie urządzeń służących do ochrony brzegów wód morskich
lub śródlądowych]
Kto niszczy lub uszkadza urządzenia służące do ochrony brzegów wód morskich lub śródlądowych, a w
szczególności wszelkie umocnienia lub roślinność ochronną, podlega karze grzywny do 1 000 złotych
albo karze nagany.
Art. 82. [Działanie niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi]
§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również
w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali
tytoń, z wyjątkiem 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 odległości mniejszej niż 100 m od
zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący
zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega
karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
Art. 82a. [Niedopełnienie obowiązku określonego w przepisach o ochronie
przeciwpożarowej oraz Państwowej Straży Pożarnej]
§ 2. Tej samej karze podlega, kto utrudnia prowadzenie działań ratowniczych, a w szczególności
utrudnia dojazd do obiektów zagrożonych jednostkom ochrony przeciwpożarowej, prowadzącym
działania ratownicze.
Art. 84. [Nieoznaczenie wbrew obowiązkowi przeszkody w ruchu drogowym]
Kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny,
zarówno w dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub
przedmiotu znajdujących się na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić
bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze, podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 85. [Bezprawna ingerencja w znaki drogowe i sygnały ostrzegawcze lub
zabezpieczające]
§ 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.
Art.85a [Znakowanie dróg wewnętrznych]
§ 1. Kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych, podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze za czyn określony w § 1 podlega ten, kto zlecił wadliwe dokonanie tej czynności.
Art. 89. [Dopuszczenie do przebywania małoletniego poniżej lat 7 na drodze publicznej]
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. 91. [Powodowanie niebezpieczeństwa lub utrudnienia w ruchu drogowym poprzez
bezprawne pozostawienie na drodze przedmiotu]
Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo
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zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić
utrudnienie w ruchu drogowym,podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.
Art. 96. [Niezgodne z prawem dopuszczenie do ruchu pojazdu]
§ 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 pojazdu,
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 stwierdzających 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.
§ 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. 99. [Bezprawna ingerencja w drogę publiczną]
§ 1. Kto:
2) niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w streﬁe zamieszkania, przynależności lub
urządzenia drogowe,
3) usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
Art. 100. [Uszkodzenie drogi publicznej]
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 rozkopuje drogę publiczną,
4) wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogowym,
podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.
Art. 101. [Uchylanie się od obowiązku oczyszczania drogi publicznej]
Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania 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 1 000 złotych albo karze nagany.
Art. 102. [Nieutrzymywanie w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych]
Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do
przyległych nieruchomości,podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.
Art. 104. [Skłanianie do żebractwa]
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. 106. [Dopuszczenie do przebywania osoby małoletniej w niebezpiecznych
okolicznościach]
Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną
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rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w
okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Art. 108. [Szczucie psem]
Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.
Art. 109. [Zanieczyszczenie wody]
§ 1 Kto:
1) zanieczyszcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, lub
2) dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, nie spełniając 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 1 500 złotych albo karze nagany.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto umyślnie zanieczyszcza wodę w pływalni, 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 odprowadzaniu ścieków.
Art. 117. [Nieutrzymywanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości]
§ 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje
swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu
zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny
do 1 500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega przewoźnik obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich
warunków higieny, który nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym.
Art. 138d. [Wprowadzenie w błąd przez przewodnika, pilota wycieczek lub organizatora
turystyki]
§ 1. Kto, podejmując zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, wprowadza w błąd co
do posiadanych uprawnień, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 140. [Nieobyczajny wybryk]
Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności,
grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.
Art. 141. [Umieszczanie nieprzyzwoitych treści w miejscu publicznym]
Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów
nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.
Art. 143. [Utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego]
§ 1. Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych
do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację
oświetleniową, zegar, automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub
nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub ławkę,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 144. [Niszczenie roślinności i deptanie trawnika na terenie przeznaczonym do użytku
publicznego]
§ 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też
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dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż
wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1 000
złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub
ochronne albo żywopłot przydrożny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 145. [Zanieczyszczanie miejsca dostępnego dla publiczności]
Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę,
plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
Art. 151. [Wypas zwierząt na cudzym gruncie]
§ 1. Kto pasie zwierzęta gospodarskie na nienależących do niego gruntach leśnych lub rolnych albo
przez takie grunty w miejscach, w których jest to zabronione, przechodzi, przejeżdża lub przegania
zwierzęta gospodarskie, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli grunt jest zaorany, zasiany lub obsadzony, znajduje się w stanie sztucznego zalesienia,
naturalnego odnowienia lub stanowi młodnik leśny do lat 20, sprawca
podlega karze grzywny.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega również ten, kto przejeżdża lub przegania zwierzęta gospodarskie
przez wodę zamkniętą i zarybioną.
Art. 153. [Niedozwolona eksploatacja cudzego lasu]
§ 1. Kto w nienależącym do niego lesie:
1) wydobywa żywicę lub sok brzozowy, obrywa szyszki, zdziera korę, nacina drzewo lub w inny sposób
je uszkadza,
2) zbiera mech lub ściółkę.
3) zbiera gałęzie, korę, wióry, trawę, wrzos, szyszki lub zioła albo zdziera darń,
4) zbiera grzyby lub owoce leśne w miejscach, w których jest to zabronione, albo sposobem
niedozwolonym,
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn godzi w mienie osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
Art. 154. [Niedozwolone działania na cudzym gruncie leśnym lub rolnym]
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wyrzuca na nienależący do niego grunt polny kamienie, śmieci,
padlinę lub inne nieczystości.
Art. 157. [Nieopuszczenie wbrew żądaniu uprawnionego cudzego gruntu]
§ 1. Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli,
podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.
Art. 161.[Wjazd pojazdem silnikowym do lasu w miejscu niedozwolonym]
Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem
silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest
to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega
karze grzywny.
Art. 162. [Zanieczyszczanie lasu]
§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę
lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Art. 166. [Puszczenie luzem psa w lesie]
Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny
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albo karze nagany.
Strażnicy mogą ponadto nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w
art. 88, art. 90, art. 92 § 1, art. 92a, art. 94, art. 95, art. 96 § 1 pkt 2, art. 96b oraz art. 97 Kodeksu
wykroczeń - w zakresie upoważnienia do kontroli ruchu drogowego uzyskanego lub utrzymanego w
mocy na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).
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