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Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich miesz-
kańców Puszczykowa o pomoc w walce z osobami, 
które dopuszczają się aktów wandalizmu. Najskutecz-
niejszą metodą walki z tym zjawiskiem jest współ-
działanie Straży Miejskiej i Policji z członkami lokalnej 
społeczności. Chcielibyśmy uczulić mieszkańców, aby 
o każdym zauważonym przypadku niszczenia mienia 
komunalnego lub innych zachowań zagrażających 
bezpieczeństwu niezwłocznie informowali Straż Miej-
ską lub Policję. Skuteczna walka z wandalami oznacza 
wymierne efekty dla funkcjonowania lokalnej społecz-
ności. Każdy akt wandalizmu psuje wizerunek nasze-
go miasta i niesie za sobą określone koszty napraw: 
np. wymiana szyby na przystanku autobusowym kosz-
tuje ok. 150 zł. W skali roku „utrzymywanie” wandali 
to kilka tysięcy złotych.

WAŻNE!!! 
Telefon dyżurny do Straży Miejskiej 

0692 458 534
Policja w Puszczykowie 

061 8 133 193
0602 430 098

Co dalej z fotoradarem?
W grudniu 2006 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, 

pod którego jurysdykcją znajduje się również Miasto 
Puszczykowo, uznał za niezgodne z prawem nakłada-
nie przez Straż Miejską grzywien za wykroczenia dro-
gowe, polegające na przekraczaniu przez kierowców 
dozwolonej prędkości. W uzasadnieniu wyroku wska-
zano, że ustawa Prawo o ruchu drogowym w dziale 
V określa podmioty mogące stosować środki technicz-
ne do rejestracji wykroczeń (np.fotoradar), jednakże 
w jej zapisach nie ujęto straży miejskich.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem również 
Straż Miejska w Puszczykowie, począwszy od stycznia 
2007 r. zaniechała pobierania opłat za przekraczanie 
prędkości na ulicach miasta.

Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Pusz-
czykowa i jednocześnie pozostawać w zgodzie z obo-
wiązującymi przepisami, burmistrz Puszczykowa zde-
cydowała o udostępnieniu Policji urządzenia służą-
cego do pomiaru prędkości, w celu dalszego karania 
kierowców dopuszczających się łamania przepisów. 
Uzyskane z tego tytułu środki nie będą zasilały budże-
tu Miasta Puszczykowa, lecz trafią do kasy Policji. 

Fotoradary na terenie miasta działają nadal, stanowiąc 
skuteczne narzędzie do walki z osobami prowadzącymi po-
jazdy w sposób zagrażający zdrowiu i życiu mieszkańców.

Poniżej przedstawiamy rozliczenie przychodów 
i kosztów funkcjonowania fotoradaru w okresie od 
1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Należy pamiętać, że 
zakupiono go nie dla wzbogacenia kasy samorządu, 
lecz dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.
  

Wpływy z mandatów: 139 190, 00
Koszty:

Zakup urządzenia 
samorejestrującego 

120 000, 00

Zakup i montaż słupów 
zasilanych akumulatorowo

32 000, 00

Zakup i montaż słupów 
zasilanych prądem stałym 
z klimatyzacją

89 670, 00

Polisa ubezpieczeniowa 2 466, 00
Wysyłanie korespondencji 14 731, 00
Wynagrodzenia obsługi 
fotoradaru

29 280, 00

Legalizacja fotoradaru 701, 50
Razem: 288848, 50
SALDO - 149 658, 50

W styczniu na terenie miasta uaktywnili się wanda-
le. W noc sylwestrową wybili dwie szyby na przystan-
ku autobusowym przy ul. Kasprowicza, przy szkole. 
17 stycznia kolejne dwie szyby zostały zniszczone na 
przystanku na ul. Poznańskiej, przy rondzie. 

Wandalizm na przystankach
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