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Jechał o 61 kilometrów na godzinę za szybko, stracił prawo jazdy i otrzymał 2 tysiące złotych
mandatu karnego. Nieodpowiedzialny kierowca został wyeliminowany, dzięki zgłoszeniu
wskazanym na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Za pomocą tego narzędzia każdy z
mieszkańców ma realny wpływ na bezpieczeństwo, a policjanci posiadają aktualne informacje o
zagrożeniach, dzięki którym są w stanie jeszcze skuteczniej reagować na zagrożenia.

Przekraczanie dozwolonej prędkości, to zagrożenie najczęściej zaznaczane przez mieszkańców powiatu krośnieńskiego
na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to narzędzie dzięki któremu mieszkańcy mogą w prosty sposób
przekazać policjantom informacje o miejscach, w których może dochodzić do łamania przepisów. Weryﬁkacją tego
zagrożenia zajmują się policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, którzy przy użyciu mierników prędkości kontrolują
prędkość z jaką kierujący prowadzą pojazdy. W piątek (18 marca) podczas obserwacji ruchu kołowego w miejscowości
Szczawno (gmina Dąbie) funkcjonariusze zauważyli samochód, który zmierzał w ich kierunku ze zwiększoną prędkością.
Po dokonaniu pomiaru okazało się kierujący skodą jechał w terenie zabudowanym o 61 kilometrów na godzinę za
szybko. Zatrzymany do kontroli drogowej 41-latek stracił prawo jazdy na najbliższe trzy miesiące. Ponadto w związku z
popełnionym wykroczeniem drogowym funkcjonariusze ukarali go mandatem karnym w wysokości 2 tysięcy złotych i 10
punktami karnymi.
Sytuacja ta pokazuje, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa sprawdza się jako narzędzie, dzięki któremu
mieszkańcy mają większy wpływ na bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Gdzie i jak możemy poinformować o
zagrożeniu?
Żeby dokonać zgłoszenia wystarczy nam komputer bądź telefon z dostępem do internetu. Wchodzimy na stronę
internetową komendy wojewódzkiej, komendy powiatowej bądź miejskiej Policji, gdzie dostępna jest Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po uruchomieniu aplikacji wybieramy rodzaj zagrożenia, które chcemy zgłosić i miejsce
występowania tego zagrożenia. Można także uszczegółowić zgłoszenie, wprowadzając datę, opis zagrożenia, dzień
tygodnia i porę dnia, a także załączyć plik o pojemności maksymalnie 5 megabajtów. Klikamy zgłoś i na tym kończy
się nasze zadanie. Zgłoszenie odbierane jest przez koordynatora Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, który
każdego dnia sprawdza, czy mieszkańcy podzielili się nowymi informacjami na temat miejsc zagrożonych. Jego
zadaniem jest również dbanie o jej aktualizację, a także zadaniowanie służb w celu weryﬁkacji zgłoszenia.
Skąd będzie wiadomo, czy nasze zgłoszenie zostało już zweryﬁkowane i z jakim skutkiem?

Poznamy to po kolorze które przyjmie nasze zgłoszenie. Każde, nowo dodane zgłoszenie oznaczone jest kolorem
zielonym. Gdy zlecone zostanie do weryﬁkacji, wówczas zmieni kolor na żółty. Po weryﬁkacji może przyjąć kolor szary
co oznacza, że zgłoszenie nie potwierdziło się, bądź kolor czerwony, co oznacza że informacja została potwierdzona, a
policjanci podejmą czynności by wyeliminować występowanie zagrożenia w danym miejscu. Informacje co oznaczają
poszczególne kolory znajdziemy również w górnej części mapy w Legendzie.
Pamiętaj, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji
Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.
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