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Li
Szanowni Państwo Radni

W odpowiedzi na interpelację Państwa Radnych z dnia 29 października 2013
r. dotyczącą prawidłowości ustawiania fotoradaru będącego na wyposażeniu Straży
Miejskiej w Zgierzu, wpływów z grzywien w postaci mandatów karnych nakładanych
za wykroczenia ujawnione za pomocą fotoradaru oraz przeznaczania tych środków
na inwestycje drogowe w mieście Zgierzu, uprzejmie informuje co następuje.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zgierzu mogą dokonywać na drogach
gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze
zabudowanym, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem
przenośnych urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie,
uzgodnionymi z właściwym miejscowo Komendantem Powiatowym Policji w Zgierzu,
zgodnie z art. 129b ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).
Wskazane przez Straż Miejską w Zgierzu miejsca do wykonywania czynności
z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnego urządzenia
rejestrującego uzgodnione zostały z Komendantem Powiatowym Policji w Zgierzu
i w chwili obecnej takich miejsc jest 30.
Dodatkowo Komendantowi Powiatowemu Policji przekazywane są dyslokacje
miesięczne lokalizacji miejsc ustawienia przenośnego urządzenia rejestrującego fotoradaru z podaniem uzgodnionego miejsca, daty i czasu pomiaru.
Ilość nałożonych grzywien w postaci mandatów karnych na sprawców
wykroczeń ujawnionych za pomocą przenośnego urządzenia rejestrującego fotoradaru przez Straż Miejską w Zgierzu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do
31 października 2013 r. wynosiła odpowiednio 5814 mandatów karnych na kwotę
843.860 zł, w tym:
1) od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. - 829 mandatów karnych na kwotę
128.760 zł,
2) od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. - 3281 mandatów karnych na kwotę
465.550 zł,

Plac Jana Pawła II
tel. c e n .

42

716 28 54

tel. sekretariat

16
42

9 5 - 1 0 0 Zgierz
714 31 00

fax

42 714 31 14

3) od 1 stycznia do 31 października 2013 r. - 1704 mandaty karne na kwotę
249.550 zł.
W tym samym okresie czasu do Urzędu Miasta Zgierza wpłynęła z nałożonych
grzywien (po zaokrągleniu do pełnych setek zł) kwota 697.300 zł, w tym:
1) od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. - 82.400 zł,
2) od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. - 375.300 zł,
3) od 1 stycznia do 31 października 2013 r. - 239.600 zł.
Grzywny nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Zgierzu stanowią
dochód budżetu Gminy Miasto Zgierz, zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395,
z późn. zm.).
Kwoty uwidocznione po stronie wydatków w budżetach Gminy Miasto Zgierz
w latach 2011 + 2013, na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub
remontowych związanych z siecią drogową, utrzymaniem i funkcjonowaniem
infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont,
utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, znacznie
przewyższają kwotę stanowiącą wpływy z nałożonych grzywien w postaci mandatów
karnych.
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