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Nie  analizowaliśmy  testowania  fotoradaru  przez  komendanta  Straży  Gminnej  w  Człuchowie  jako 
konkretnego przypadku, a jedynie dokonaliśmy analizy przepisów, jakie mogą mieć zastosowanie w razie 
konieczności dokonania legalizacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego (fotoradaru) w miejscu jego 
stosowania. Z tego też względu nie odniesiemy się bezpośrednio do tak sformułowanych pytań. 

Należy podkreślić, że tak naprawdę brak jest przepisów, które byłyby ukierunkowane na przeprowadzanie 
legalizacji  fotoradaru  stacjonarnego  na  drodze,  przy  której  jest  umieszczony.  A  zatem  w  takich 
przypadkach należałoby się odwołać do przepisów o charakterze ogólnym. 

Stoimy na stanowisku, że w pierwszej kolejności zastosowanie powinien znaleźć art. 40 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.)1. Zgodnie z ust. 1  zajęcie pasa 
drogowego  na  cele  niezwiązane  z  budową,  przebudową,  remontem,  utrzymaniem  i  ochroną  dróg 
wymaga zezwolenia zarządcy drogi, które jest wydawane w drodze decyzji  administracyjnej. Mając na  
uwadze  ust.  2  można  stwierdzić,  że  taka  decyzja  jest  wymagana  również  w  przypadku  zajęcia  pasa 
drogowego na potrzeby legalizacji, albowiem wiąże się to z okresowym zamknięciem drogi publicznej. Za 
zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata (ust. 3). 

Legalizację fotoradaru wykonuje jednostka organizacyjna Urzędu Miar lub inny uprawniony podmiot, a  
więc to wykonujący legalizację powinien wystąpić z wnioskiem o zgodę na zajęcie pasa drogowego.
Szczegółowe zagadnienia  w tym zakresie uregulowane są w rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia  1 
czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U.  
Nr 140, poz. 1481). Wniosek o zajęcie pasa drogowego powinien m.in. zawierać cel i planowany okres 
tego zajęcia, a do wniosku powinien być dołączony szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, 
z  zaznaczeniem granic  i  podaniem wymiarów planowanej  powierzchni  zajęcia  pasa  drogowego,  oraz 
zatwierdzony  projekt  organizacji  ruchu,  jeżeli  zajęcie  pasa  drogowego  wpływa  na  ruch  drogowy  lub  
ogranicza  widoczność  na  drodze albo  powoduje  wprowadzenie  zmian w istniejącej  organizacji  ruchu  
pojazdów lub pieszych.

Ponieważ przeprowadzanie badań legalizacyjnych wymaga przejazdu pojazdu z różnymi prędkościami, w 
tym  przekraczającymi  dopuszczalne,  to  projekt  czasowej  zmiany  organizacji  ruchu  wydaje  się  tu 
nieodzowny. W tym przypadku zastosowanie znajduje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 

Tak więc to podmiot, który świadczy  de facto odpłatną usługę legalizacji powinien zapewnić formalne 
warunki właściwego jej wykonania. 

Należy  jednocześnie  podkreślić,  że  dla  potrzeb procedury  legalizacji  fotoradaru w praktyce wystarczy 
kilku- może kilkunastominutowe zamknięcie drogi, natomiast procedura uzgodnienia projektu organizacji 
ruchu, a następnie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego może potrwać kilka tygodni.

1  Ponieważ legalizację fotoradaru trudno zaliczyć do imprezy na drodze, to nie widzimy podstaw do 
zastosowania art. 65 i nast. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.



W tym świetle rodzi się następująca konstatacja: 

1) bez formalnej zgody zarządcy drogi żaden organ kontroli ruchu (nie wyłączając Policji) nie miał  
wystarczających kompetencji do zamknięcia drogi,

2) wobec braku owej zgody żaden kierujący pojazdem (nie tylko komendant straży, ale i każdy inny, 
np.  wynajęty  przez  urząd  miar  kierowca  rajdowy)  nie  powinien  poruszać  się  z  prędkością 
przekraczającą dopuszczalny limit.  

Ale też pojawiają się pytania:

- czy wynikająca z przytoczonych przepisów długotrwała i kosztowna procedura związana z uzyskaniem 
zgody  na  krótkotrwałe  zajęcie  pasa  drogowego  w  celu  zrealizowania  obowiązku  poddania  legalizacji 
przyrządu  pomiarowego  (czyli  fotoradaru),  wynikającego  z  ustawy  -  Prawo  o  miarach,  nie  jest 
przysłowiowym strzelaniem z armaty do muchy?

-  na  ile,  dokonane  dla  celów  legalizacji  przyrządu  pomiarowego,  krótkotrwałe  zatrzymanie  ruchu  i 
przejazd pojazdem z niedozwoloną prędkością (niezależnie od osoby kierującego pojazdem) stanowi czyn 
społecznie niebezpieczny?

Miejscowa Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające, ale to nie Policja będzie wyciągać konsekwencje, 
bo od tego jest sąd. Dopóki sąd wyroku nie wydał, nie można mówić o winie kogokolwiek. Co najwyżej 
można  rozważać  jakie  procedury  powinny  być  stosowane  –  i  w  takim  duchu  proszę  traktować 
przedstawione nasze stanowisko w tej sprawie.   


