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Z art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami wynika obowiązek wydania przez organ
administracji decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, ale tylko wtedy, jeśli prawidłowo ustalony stan
faktyczny sprawy administracyjnej odpowiada hipotezie tej normy, tj. kierujący pojazdem przekroczył
dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym – wskazał WSA we Wrocławiu w
wyroku z dnia 15 marca 2018 r., sygn. akt: III SA/Wr 32/18.
W sytuacji, kiedy na etapie postępowania administracyjnego strona stawia w tym przedmiocie zarzut,
wskazując na toczące się jednocześnie postępowanie sądowe w związku z odmową przyjęcia mandatu, to
wówczas kwestią najistotniejszą dla wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, czyli zastosowania
sankcji administracyjnej na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4 u.k.p., jest rozstrzygnięcie tego zarzutu
poprzez ustalenie, czy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na
obszarze zabudowanym.
Jeżeli organ dysponuje informacją od Policji o przekroczeniu przez kierującego pojazdem prędkości o
więcej niż 50 km/h oraz o odmowie przyjęcia przez niego mandatu karnego i w związku z tym o
toczącym się postępowaniu sądowym, a strona postępowania administracyjnego (kierujący pojazdem)
wyraźnie kwestionuje przekroczenie dopuszczalnej prędkości, to w takich okolicznościach
rozstrzygnięcia na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4 u.k.p. organ nie może opierać wyłącznie na przekazanej
informacji o przekroczeniu przez stronę prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. W
opinii Sądu, nie do przyjęcia jest stanowisko, że skoro organ uzyskał informację od Policji w przedmiocie
ujawnienia przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierującego pojazdem - to w takiej sytuacji
"automatycznie" był on zobligowany wszcząć postępowanie w sprawie i wydać decyzję o zatrzymaniu
prawa jazdy (art. 102 ust. 1 pkt 4 u.k.p.).
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