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Opole, 24 wrzdnia 2018 r.
Generalna Dyrekeja Drag Krajowyeh i Autostrad
Oddzial w Opolu

Inforrnaeja prawna
dotyez"ea sankeji za niszezenie i uszkadzanie znakaw granieznyeh i geodezyjnyeh
urnieszezonyeh w pasie drogowym drag krajowyeh.

Zgodnie z przepisem art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartografiezne G.t.
Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) znaki geodezyjne podlegaj" oduonie, a przepis art. 48 ust. 1
pkt 3 tej ustawy przewiduje, ze ten kto niszezy, uszkadza, przemieszeza znaki geodezyjne,
grawimetryezne lub magnetyezne i utz"dzenia zabezpieezaj"ee te znaki oraz budowle
triangulaeyjne, a takZe nie zawiadarnia wlaseiwyeh organaw 0 zniszezeniu, uszkodzeniu lub
przemieszezeniu znakaw geodezyjnyeh, grawimetryeznyeh lub rnagnetyeznyeh, utz"dzen
zabezpieezaj"cyeh te znaki oraz budowli triangulaeyjnyeh - podlega karze grzywny. W takieh
wypadkaeh zgodnie z art. 48 ust. 2 eytowanej ustawy orzekanie nast,"puje na podstawie przepisaw
o post~powaniu w sprawaeh 0 wykroezenia, przy ezym zgodnie z art. 24 § 1 ustawy kodeks
wykroezen grzywn~ wymierza si~ w wysokosci od 20 do 5000 zlotyeh. Niszezenie i uszkadzanie
znakaw geodezyjnyeh ~. ~nakaw z trwalego materialu, okrdlaj"eyeh polozenie osnowy
geodezyjnej, jest zatem wykroezeniem.

Jednoezesnie

zgodnie z przepisem art. 277 ustawy z dnia 6 ezerwea 1997 r. kodeks karny G. t.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ten kto niszezy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub ezyni
niewidoeznymi albo falszywie wystawia znaki graniezne, podlega grzywnie, karze ograniezenia
wolnosei albo pozbawienia wolnoSci do lat 2. Tak wi~e usuwanie i niszezenie znakaw
granieznyeh ~. znakaw z trwalego materialu urnieszezonyeh w punkeie grarueznym
(okrdlaj"eyeh przebieg granie dzialek) jest przest~pstwem.
Kwalifikaeja ezy dany ezyn jest wykroezeniem ezy przest~pstwem nalezy do wlaseiwosci organaw
seigania (polieja, prokuratura). W ramaeh post~powania przygotowawezego organ Scigania ustala
ezy dany ezyn jest ezynem zabronionym i ezy stanowi on przest~pstwo ezy wykroezenie.

W tej sytuaeji trzeba wskazac, ze niszezenie, uszkadzanie i usuwanie zarawno znakaw
granieznyeh jak i znakaw geodezyjnyeh jest niezgodne z prawem i w przypadku stwierdzenia
takieh sytuaeji w zakresie terenu pasa drogowego drag krajowyeh zarz"dzanyeh przez
Generalnego Dyrektora Drag Krajowyeh i Autostrad oraz dzialaj"q w jego imieniu Generaln"
Dyrekej~ Drag Krajowyeh i Autostrad, instytueja ta zobligowana jest do zglaszania do
wlaSciwyeh organaw seigania stosownego zawiadomienia 0 mozliwosci popelnienia wykroezenia
!
lub przest,"pstwa.
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Ponadto jeSli tego rodzaju ruezgodne z prawem dzialarua spowoduj'l po strorue
GeneraInej Dyrekcji Dr6g Lajowych i Autostrad konkretn'l szkod~ maj'ltkow'l (m.in. koszty
ponownego ustawierua zruszczonego, uszkodzonego lub usuni~tego znaku, oraz koszty zlecania
uslugi geodezyjnej polegaj'lcej na wznowieruu znak6w granicznych lub wyznaczeruu punkt6w
grarucznych to GeneraIna Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad rna prawo domagac si~ od
ustalonych sprawc6w takich czyn6w zabroruonych stosownego odszkodowarua powoluj'lc si~ na
og6Ine przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywiIny. Zgodnie bowiem z art. 415
kodeksu cywilnego, ten kto z winy swej wyrz'ldzil drugiemu szkod~, obowi'lzany jest do jej
napraWlema.
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