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W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 05.06.2015 r. w sprawie nieprawidłowości 
związanych z parkowaniem samochodów przy Komisariacie I Policji w Katowicach przy 
ul. świrki i Wigury 28, uprzejmie informuję, Ŝe w sprawie tej zostało przeprowadzone 
postepowanie wyjaśniające. 

W toku postępowania zwróciłem się do Komendanta Miejskiego Policji  
w Katowicach, Naczelnika Wydziału Transportu UM Katowice oraz Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej 
sprawie. 

 Z informacji przekazanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, 
wynika, Ŝe iŜ w dniu 28 maja 2015r. około  godz.  13.35 powiadomiono telefonicznie 
Zastępcę DyŜurnego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach o moŜliwości 
popełnienia wykroczenia przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji I w Katowicach. 
Zgłoszenie to miało dotyczyć pojazdów słuŜbowych z w/w jednostki Policji, które były 
zaparkowane przy ul. świrki i Wigury 28, w miejscu obowiązywania znaku pionowego 
B-36 „zakaz zatrzymywania się", pod którym przytwierdzona była tabliczka z napisem  
o treści: „dotyczy pojazdów słuŜbowych Policji". Około godz. 15.00 na miejsce przybył 
patrol funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji  
w Katowicach, który zainicjował działania mające na celu usunięcie ww. oznakowania   
z uwagi na jego niezgodność z porządkiem i organizacją ruchu drogowego w tym 
miejscu. Znak wraz tabliczką informacyjną został zdemontowany po kilkunastu 
minutach przez  przedstawicieli  zarządcy  drogi  -  pracowników  Miejskiego  Zarządu  
Ulic  i  Mostów. 
Będący na miejscu funkcjonariusz WRD KMP w Katowicach pouczył osobę 
zgłaszającą ten fakt o prawie złoŜenia stosownego zawiadomienia o moŜliwości 
popełnienia wykroczenia dotyczącego zaparkowanych pojazdów słuŜbowych  
w Komisariatach Policji II - VII w Katowicach oraz Komendzie Miejskiej Policji  
w Katowicach, oraz o przysługujących uprawnieniach. Następnie z powyŜszych 
czynności policjant sporządził notatkę słuŜbową na podstawie której zostały 
wszczęte czynności wyjaśniające w tej sprawie - o czyn z art. 92 § 1 Kodeksu 
wykroczeń, w trybie art. 54 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, które 
prowadzone są Referacie ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji KMP w Katowicach 
(RSoW-1496). 
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Jak ustalono na podstawie pisma Kierownika Działu Zabezpieczenia Ruchu 
Drogowego MZUiM w Katowicach ww. tabliczka nie została wykonana ani teŜ 
umieszczona na wskazanym znaku przez uprawniony podmiot - tj. MZUiM  
w Katowicach ale najprawdopodobniej została wprowadzona w sposób nielegalny 
przez nieznane osoby. 

Dyrektor MZUiM w Katowicach powiadomił mnie, iŜ projekty organizacji 
ruchu są archiwizowane i niszczone po okresie dłuŜszym niŜ 5 lat. BieŜąca kontrola 
stanu oznakowania miasta odbywa się w oparciu o dokumentację inwentaryzacyjną.  

Dodam jednocześnie, iŜ Naczelnik Wydziału Transportu tut. Urzędu 
oświadczył, Ŝe przedstawiona na fotografiach organizacja ruchu drogowego nie była 
zatwierdzana przez w/w Wydział.  
 

             Z powaŜaniem 
 
     Mirosław Cygan 
   Naczelnik Wydziału  
Zarządzania Kryzysowego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


