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Uprzejmie informuję, iż w toku realizacji ustawowych kompetencji, Rzecznik 

Praw Obywatelskich w ramach postępowania o sygn. RPO-722766/XVIII/13/ST, 

stwierdził występowanie problemu odmowy podjęcia przez funkcjonariuszy Policji 

interwencji w sytuacjach blokowania przez właścicieli lub zarządców prywatnego 

terenu, lub inne osoby działające w ich imieniu, kół pojazdów zaparkowanych na 

terenie znajdującym się poza drogą publiczną. 

Obecnie obowiązujące akty prawne nie precyzują jednoznacznie tego 

zagadnienia. Istnieje wątpliwość, czy w takim przypadku funkcjonariusze Policji winni 

podejmować czynności służbowe prowadzące do przymuszenia osoby prywatnej do 

zdjęcia założonej blokady. 

Zebrane w toku przedmiotowego postępowania przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich materiały wskazują, że praktyka w tym zakresie jest rozbieżna. Z jednej 

strony stwierdza się, że samo założenie blokady na koło pojazdu na terenie znajdującym 

się poza drogą publiczną nie jest przestępstwem lub wykroczeniem, zatem brak jest 

podstaw prawnych do żądania przez funkcjonariuszy Policji usunięcia blokady przez 

zarządcę terenu prywatnego. Natomiast według drugiej interpretacji, założenie blokady 

wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 288 k.k. bądź wykroczenia z art.124 k. w. w 

postaci uczynienia rzeczy niezdatną do użytku. Funkcjonariusze Policji winni więc 

podjąć interwencję polegającą na wezwaniu osoby naruszającej prawo do zdjęcia 
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blokady, a w razie niepodporządkowaniu się przezeń wezwaniu zastosować adekwatne 

środki, celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 

Skargi od obywateli podnoszących zarzuty naruszenia prawa, w tym braku 

oczekiwanych przez nich skutecznych działań ze strony Policji, w ocenie Rzecznika 

Praw Obywatelskich, wymagają ustalenia jednolitej procedury postępowania 

funkcjonariuszy Policji w sytuacjach zakładania przez podmioty prywatne blokad na 

koła. 

Dlatego na podstawie art.16 ust.l ustawy z dnia 15 lipca 1987r. o Rzeczniku 

Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001r., Nr 14 poz.147 ze zm.) zwracam się do Pana 

Komendanta z prośbą o rozważenie potrzeby podjęcia działań, których następstwem 

będzie ustalenie jednolitej i jednoznacznej procedury postępowania przez 

funkcjonariuszy Policji w takich przypadkach. 


