CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Kontrole fotoradarowe w gminie Mosina
Małgorzata Kaptur: 9.08.2012 r.
Od lipca ubiegłego roku w wyniku kontroli fotoradarem nałożono na kierowców ponad 2100 mandatów.
Przez wiele miesięcy Straż Miejska podawała na swojej stronie internetowej do publicznej wiadomości
grafik kontroli. Teraz tego nie robi. Dlaczego?

PISMO KOMENDANTA SM

W naszej gminie jest 20 miejsc, w których okresowo prowadzona jest kontrola fotoradarowa, 7 na terenie
Mosiny (Śremska, Szosa Poznańska, Leszczyńska, Sowiniecka, Strzelecka, Konopnickiej, Rzeczpospolitej
Mosińskiej) oraz w 13 innych miejscowościach (w Radzewicach, Rogalinku, Krosinku, Daszewicach,
Wiórku, Świątnikach, Krośnie, Sasinowie, Drużynie, Żabinku,
Mieczewie, Czapurach i Dymaczewie Nowym).
W każdym punkcie kontrola jest prowadzona przeciętnie 2 razy w ciągu miesiąca, ale bywa że częściej
(np. w lutym w Czapurach kierowcy byli kontrolowani 6 razy).
Zdjęcie:http://fotoradary.net.pl/daszewice-dp-poznan-borowiec-vt3288.htm

W sumie fotoradar "pracuje" w miesiącu około 55-60 godzin. Średnio 204 kierowców w miesiącu płaci
karę w łacznej wysokości 30 266 zł. Fotoradar "zarabia" więc średnio na godzinę 504 zł.

Wysokość mandatu to śr. 148 zł. Świadczy to o tym, że znaczna ilość kierowców przekracza dozwoloną
prędkość o więcej niż 25 km/h.
Kontrola fotoradarem prowadzona jest w godzinach przedpołudniowych, najczęściej między 9 a 12.30 i w
porze popołudniowej w godzinach 16 -19.00.

Trudno powiedzieć, jaki ma wpływ kontrola fotoradarem na bezpieczeństwo użytkowników dróg i
mieszkańców gminy.
Jeśli porównamy I półrocze 2012 z I półroczem 2010 r. stwierdzimy, że ilość mandatów wzrosła (być może
teraz na kontrolę przeznacza się więcej czasu).
Średnia wysokość mandatu w 2010 r. wynosiła 187 zł, w 2012 r.148 zł. - stąd wniosek, że kierowcy jeżdżą
jednak trochę wolniej.

Warto pamiętać, że:
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

-

do 10 km/godz. do 50 zł
o 11-20 km/godz. 50-100 zł
o 21-30 km/godz. 100-200 zł
o 31-40 km/godz. 200-300 zł
o 41-50 km/godz. 300-400 zł
o 51 km/h i więcej 400-500 zł
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