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Pan Waldemar Waligórski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mosinie

Dotyczy: Wniosku nr BR.0003. 768.201 4r.

W odpowiedzi na zapytanie radnej pani Małgorzaty Kaptur w sprawie ulicy

Gałczyńskiego informuję, że w/w ulicą Straż Miejska w Mosinie zajmuje się już kilka lat.

Interwencje na tej ulicy dotyczyły uciążliwości dla mieszkańców to jest szczekających psów

należących do firmy Anthon Rohr, parkowania pojazdów ciężarowych pod bramami

zakładów Anthon Rohr I Stora Enso, a ostatnio zakłócenia ciszy nocnej przez samochód

zabierający makulaturę z zakładu Stora Enso.

Podejmowane działania miały miejsce na zgłoszenia telefoniczne mieszkańców oraz w

czasie patrolowania przez patrol Straży Miejskiej w Mosinie. W tym miejscu szczególnym

nadzorem objęty jest zakaz zatrzymywana pojazdów, gdzie kierowcy popełniający

wykroczenie ujawniane przez strażników, każdorazowo zgodnie z Kodeksem Wykroczeń są
karani. W przedmiotowej sprawie skierowane były wnioski do Sądu Rejonowego w Śremie.

W sprawie zgłaszanych zakłóceń ciszy nocnej osoby zgłaszające składały zawiadomienie po

czasie występowania zakłócenia i niestety z uwagi na czasokres pracy straży brak było

możliwości natychmiastowej reakcji.

Osoby zgłaszające każdorazowo były pouczane o możliwościach złożenia wniosku

(zawiadomienia ) do Straży Miejskiej w Mosinie, a także powiadomienia Policji o zaistnieniu

wykroczenia celem podjęcia stosownych czynności. Jeżeli zaś chodzi o odpowiedź dotyczącą

ilości ukaranych na ulicy Gałczyńskiego to nie jesteśmy w stanie podać dokładnej liczby,

ponieważ nie prowadzimy statystyk co do ulic i ilości ukaranych na danej ulicy. Postępujemy

zgodnie z Ustawą Kodeks Wykroczeń i na pewno było kilkudziesięciu ukaranych w przeciągu

roku 2013 i 2014. Katalog naszych uprawnień uniemożliwia zatrzymywanie pojazdów

będących w ruchu i dlatego interwencje dotyczą pojazdów, które parkują w miejscach

niedozwolonych.
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