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Pan Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Zapytanie 

W nawiązaniu do odpowiedzi na moją interpelację ws. Interwencji Straży Miejskiej 
w zakresie nieprawidłowego parkowania proszę o doprecyzowanie. 

Mianowicie, ile interwencji zakończyło się odholowaniem pojazdu? 

Ile interwencji w miesiącach październiku i listopadzie było związanych z parkowaniem 
pojazdów i przyczep związanych z kampanią wyborczą? 

Na jaką łącznie kwotę wystawiono w okresie październik - listopad 2018 roku mandaty 
i czy ściągalność tych mandatów jest 100% ? 

Pomiędzy miesiącami, o które pytałem nastąpił znaczny wzrost liczby interwencji. Proszę 
o informację dotyczącą zakończonych 11 miesięcy roku co do łącznej liczby interwencji 
dla potwierdzonych przypadków nieprawidłowego parkowania. 
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W odpowiedzi na interpelację z dnia 14 grudnia 2018 r. dotyczącą doprecyzowania 

danych związanych z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów, o których była 

mowa w interpelacji z dnia 04 grudnia 2018 r. przedkładam Panu Radnemu dodatkowe 

informacje w tej sprawie. 

Straż Miejska w Zgierzu realizując interwencje związane z nieprawidłowym 

parkowaniem pojazdów w miesiącu listopadzie 2018 r. odholowała jeden pojazd na parking 

strzeżony i taka informacja zawarta jest w odpowiedzi na pierwszą interpelację z dnia 10 

grudnia 2018 roku, dlatego proszę Pana Radnego o ponownie zapoznanie się z jej treścią. 

W miesiącu październiku i listopadzie 2018 r. Straż Miejska w Zgierzu odnotowała 

cztery interwencje związane z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów, na których 

dodatkowo umieszczone były plakaty i hasła wyborcze. 

W wyniku podjętych interwencji związanych z nieprawidłowym parkowaniem 

pojazdów funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zgierzu w ww. miesiącach nałożyli na 

sprawców wykroczeń grzywny w postaci mandatów karnych na łączną kwotę 9.800 zł, w tym 

do dnia 20 grudnia 2018 r. na konto Gminy Miasto Zgierz wpłynęła kwota 6.470 zł. 

Ponadto informuję Pana Radnego, że w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 

listopada 2018 r. funkcjonariusze ujawnili 1516 potwierdzonych przypadków 


