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Znikn¹ samochodowe wraki
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie
usuwania pojazdów i blokowania kó³ z 14 stycznia 2000 r. oraz na mocy porozumienia z Komend¹ Miejsk¹ Policji w Gdañsku od 1 wrzenia 2001
r. Stra¿ Miejska w Gdañsku ma prawo dysponowaæ usuniêcie, na koszt w³aciciela, le zaparkowanych samochodów, ich wraków, a tak¿e pojazdów bez tablic rejestracyjnych.
Oprócz stra¿ników miejskich, w myl powy¿szych
przepisów, dysponowaæ odholowanie samochodu, którego w³aciciel nie przestrzega prawa, mog¹ równie¿ policjanci, funkcjonariusze Stra¿y Granicznej, jednostki zarz¹dzaj¹ce drogami lub osoby kieruj¹ce akcj¹ ratownicz¹
(np. stra¿ po¿arna) podczas tzw. zdarzeñ losowych (po¿ary, powodzie, awarie). Odholowywaniem pojazdów na
wyznaczone parkingi strze¿one zajm¹ siê dwie wyspecjalizowane firmy (Naparty i Panda), które wygra³y przetarg publiczny na te us³ugi.
W praktyce odbywaæ siê to bêdzie tak: informacja o
koniecznoci odholowania samochodu przekazana zostanie na stanowisko kierowania na ul. Sosnowej. Na
podstawie dyspozycji wydanej przez radio (potem potwierdzonej pisemnie na specjalnym formularzu) pracownicy jednej z wybranych firm za³aduj¹ zawalidrogê
na lawetê i wywioz¹ na wyznaczony parking. Parkingi
firmy Naparty znajduj¹ siê przy ul. £¹kowej i ul. Szymanowskiego, a firmy Panda przy ul. Uczniowskiej.
Szacowane koszty odholowania to oko³o 100 z³. Jeli
jednak w³aciciel nie odbierze swego auta w ci¹gu kilku godzin, to koszty wzrosn¹ o kwotê nale¿n¹ za p³atny
parking strze¿ony. Wiadomoæ o odholowaniu samochodu przekazana zostanie natychmiast dy¿urnemu policji,
bêdzie wiêc móg³ poinformowaæ kierowcê zg³aszaj¹cego w którym z komisariatów kradzie¿ samochodu o
tym, ¿e to nie sprawka z³odziei lecz skutek jego beztroski i oczywicie wskazaæ, gdzie jest auto. Wszystkie
koszty zwi¹zane z tak¹ operacj¹ poniesie w³aciciel pojazdu; ani Stra¿ Miejska, ani miasto nie wy³o¿¹ nawet
z³otówki.
Nowy instrument prawny pos³u¿y stra¿nikom miejskim, policjantom, stra¿nikom granicznym i administratorom dróg do walki wy³¹cznie z wyj¹tkowo niezdyscyplinowanymi kierowcami. Na parking strze¿ony odholowywane bêd¹ jedynie samochody tarasuj¹ce wyjazdy z
bram, ze szpitali i parkingów miejskich, a tak¿e zaparkowane na przejciach dla pieszych lub ca³kowicie tarasuj¹ce chodniki i ci¹gi piesze. Odholowane zostan¹ równie¿ samochody uniemo¿liwiaj¹ce akcjê ratownicz¹.

Zgodnie z czêstymi sugestiami gdañszczan w pierwszej
kolejnoci na parkingi strze¿one trafi¹ samochody porzucone (wstêpnie wytypowano prawie 200 takich pojazdów). W pozosta³ych przypadkach stra¿nicy miejscy bêd¹
karali kierowców ³ami¹cych prawo o ruchu drogowym
(poprzez pozostawienie samochodu w niedozwolonym
miejscu) tak jak dotychczas, czyli pouczeniami, mandatami karnymi i zawiadomieniami o pope³nionym wykroczeniu. Wyj¹tkowo niezdyscyplinowani musz¹ siê te¿ liczyæ z tym, ¿e ich sprawa trafi do kolegium ds. wykroczeñ.
Wspomniane wczeniej rozporz¹dzenie MSWiA zezwala³o stra¿nikom miejskim na zak³adanie tzw. blokad
na ko³a le zaparkowanych pojazdów. Gdañscy stra¿nicy
nie wykorzystywali jednak zbyt czêsto tej mo¿liwoci
prawnej ( w minionym pó³roczu za³o¿ono tylko jedn¹
blokadê) ograniczaj¹c siê do udzielania upomnieñ, ewentualnie mandatów karnych lub zawiadomieñ o pope³nieniu wykroczenia.

ROWER GÓRSKI
ZA BUD¯ET

5 wrzenia 2001 roku prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz spotka³ siê z laureatami konkursu og³oszonego w wydanej na pocz¹tku lipca przez
Urz¹d Miejski broszurze Bud¿et Miasta Gdañska
na rok 2001 w liczbach - na co wydajemy nasze
pieni¹dze?.
Nagrodê g³ówn¹, rower górski, otrzyma³a pani
Dorota Kuberska. Albumy fotograficzne Koniec i pocz¹tek. Gdañsk 1945-1955 z dedykacj¹
prezydenta miasta trafi³y do Anny Adamowicz,
Bo¿eny Kendzi, Doroty Winiewskiej, Jakuba
Szarmacha oraz Ireneusza W³ocha. Wszystkie
nagrodzone osoby s¹ mieszkañcami Gdañska.
Organizatorzy konkursu postanowili ponadto przyznaæ nagrodê dodatkow¹ w postaci albumu fotograficznego Piêkny stary Gdañsk Micha³owi
Dr¹czkowskiemu, uczniowi III klasy szko³y podstawowej, za pomys³owoæ i formê plastyczn¹ nades³anej odpowiedzi.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy zechcieli wzi¹æ udzia³ w konkursie!

