Nie ominie nas mandat z fotoradaru
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Straż miejska ustawi się z
fotoradarem tylko na obszarze zabudowanym. W dodatku miejsce to wskaże policja
i będzie ono oznakowane, by kierowca mógł zwolnić. Chodzi o to, by nie jechał
szybko w miejscu niebezpiecznym, bo właśnie takie lokalizacje ma wskazywać
policja straży miejskiej. Zmiany takie przewiduje nowelizacja ustawy – Prawo o
ruchu drogowym, która już jutro wchodzi w życie.
Pomimo tego, że nowelizacja przepisów ogranicza miejsca, w których strażnicy
miejscy mogą kontrolować prędkość, to funkcjonariusze tej służby nie narzekają na
zmiany.
– W poznańskiej straży nowością będzie konieczność oznakowania miejsca pomiaru
fotoradarem mobilnym – mówi Przemysław Piwecki, rzecznik straży miejskiej w
Poznaniu. Dodaje, że wciąż nie wiadomo jednak, jak ten znak ma wyglądać i w jakiej
odległości od fotoradaru ma być umieszczany. Nie ma jeszcze rozporządzenia do
nowelizacji ustawy, który to rozstrzygnie.
W Poznaniu straż miejska już wcześniej ustawiała się tylko w miejscach
uzgodnionych z policją. W dodatku były to te lokalizacje, w których z powodu
nadmiernej prędkości dochodziło do wielu wypadków drogowych.
Także warszawska straż miejska nie widzi dla siebie problemów w związku z nowymi
przepisami.
– Nowelizacja ustawy nie zmienia zasad pracy straży miejskiej. Do tej pory wszystkie
miejsca ustawiania fotoradarów były uzgadniane z Wydziałem Ruchu Drogowego
Komendy Stołecznej Policji – zapewnia Anna Czerwińska ze stołecznej straży
miejskiej.
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W jaki sposób zostanie ograniczona działalność prywatnych firm, które wynajmują
gminom fotoradary i zajmują się ich obsługą? Od jakiego momentu fotoradary będą
rejestrować przekroczenie prędkości? Czy nowe przepisy pozwalają, by inspekcja
transportu drogowego mogła korzystać z urządzeń, które zmierzą średnią prędkość
na danym odcinku drogi?
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