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UCHWAŁA Nr 410/XLVI/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 27 lipca 2021 r. 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku w zakresie 

niepodjęcia interwencji służb na zgłoszenie mieszkańca Milanówka 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) - Rada Miasta Milanówka uchwala, 

co następuje: 

 

 

§ 1. 

1. Skargę z 14 maja 2021 r. na Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku w zakresie niepodjęcia 

interwencji służb na zgłoszenie mieszkańca Milanówka uznaje za bezzasadną. 

 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały. 

 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Milanówka do przesłania zawiadomienia  

o sposobie załatwienia skargi. 

 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Milanówka.  

 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

   Witold Mossakowski 
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Załącznik do uchwały 410/XLVII/21  

Rady Miasta Milanówka z dnia 27 lipca 2021 r. 

 

Uzasadnienie 

Skarżący pismem z 14.05.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 18.05.2021 r. 

zarejestrowanym pod numerem 4733.2021) złożył skargę na Komendanta Straży Miejskiej 

w Milanówku w zakresie niepodjęcia interwencji służb na zgłoszenie mieszkańca Milanówka 

w związku z niepodjęciem z dnia 3 kwietnia 2021 roku i 4 kwietnia 2021 roku przez Straż Miejską 

w Milanówku interwencji.  

Skarżący w dniach 3 i 4 kwietnia na podstawie dokonanego zgłoszenia podejrzenia popełnienia 

wykroczenia w postaci naruszenia ciszy nocnej poprzez uruchomienie dzwonów kościelnych Parafii 

Świętej Jadwigi, przy ul. Kościuszki w Milanówku, domagał się podjęcia interwencji przez patrol 

Straży Miejskiej w związku z generowanym przez dzwony hałasem. Stwierdziwszy brak podjęcia 

interwencji wystosował pismo do Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku z prośbą o wskazanie 

podstawy prawnej umożliwiającej uruchamianie dzwonów w porze ciszy nocnej. 

W odpowiedzi z dnia 13 kwietnia 2021 roku Komendant Straży Miejskiej w Milanówku przytoczył 

orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2018 roku, sygn. akt IV KK 475/17) jako podstawę 

umożlwiającą naruszenie ciszy nocnej. 

W ocenie Skarżącego, w opisanej wyżej sytuacji doszło do nieprawidłowości w działaniu organu,  

tj. niepodjęcia przez Straż Miejską zgłoszenia, na skutek nieodebrania telefonu. Po drugie, 

niepodjęcia czynności wyjaśniających w oczekiwanym przez Skarżącego zakresie, takich jak 

interwencja na miejscu, którego dotyczy zgłoszenie. W ocenie mieszkańca Straż Miejska 

nieprawidłowo przeprowadziła interwencję z zakresu przestrzegania norm z kodeksu wykroczeń. 

W opinii Rady Miasta Milanówka w polskim prawodawstwie, termin ciszy nocnej nie jest określony 

– wymóg stosowania się do ciszy nocnej i powstrzymywanie od hałaśliwych zachowań to wynik 

jedynie prawa zwyczajowego – przyjętej i akceptowalnej praktyki, którą uznaje doktryna 

i orzecznictwo sądowe. Czas między 22 a 6 nie jest również wyszczególniony w żadnym akcie 

powszechnie obowiązującym. Czas tzw. „ciszy nocnej” jest regulowany wewnętrznie, a więc nie 

władza państwa, ale np.. zarząd wspólnoty mieszkaniowej może określić godziny w swoim 

regulaminie i odstąpić od godzin zwyczajowych. Akceptacja dla natężenia hałasu w miejscowości 

wypoczynkowej czy tętniącym życiem centrum miasta będzie wobec tego znacznie wyższa niż 

na strzeżonym osiedlu rodzinnym na uboczu miasta. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały przez Radę Miasta Milanówka jest zasadne. 

 

 

Pouczenie:  
Zgodnie z art.239 §1 k.p.a. w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną 
i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 
okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy -bez zawiadamiania skarżącego. 


