Ursynowianie kochają donosić? Mają nawet do tego aplikację
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Aplikacja "Uprzejmie Donoszę" zdobywa coraz większą popularność. Dzięki niej mieszkańcy
Ursynowa łatwo i szybko zgłoszą nieprawidłowe parkowanie. Tym samym pomogą straży
miejskiej cierpiącej na wieczne braki kadrowe.
Kogo nigdy nie zdenerwował źle zaparkowany samochód, niech pierwszy rzuci kamieniem! Niestety
aut na ulicach Ursynowa jest coraz więcej. Miejsc parkingowych tak szybko nie przybywa, a
gdzieniegdzie nawet ich ubywa. Kierowcy często parkują tam, gdzie znajdą miejsce - niekoniecznie
zgodnie z przepisami.
Pierwsze co przychodzi na myśl na widok nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu to zgłoszenie tego
odpowiednim służbom – w tym przypadku straży miejskiej. I tak też wiele osób robi – najczęściej
dzwoni na infolinię 986 lub 19115.

Zgłaszanie jeszcze łatwiejsze
Zanim przyjedzie patrol, wyszuka sprawcę wykroczenia i go ukarze, mija wiele godzin. Często
samochodu już nie ma i strażnicy nie stwierdzają naruszenia. Naprzeciw temu problemowi wychodzi
aplikacja "Uprzejmie Donoszę".
- Każdy z nas chce swobodnie i bezpiecznie poruszać się po mieście. Niestety nie zawsze jest to
możliwe. Zbyt często, jako piesi, zmuszeni jesteśmy do przeciskania się, chodzenia gęsiego, omijania,

wkraczania na jezdnię zza zaparkowanych pojazdów, a nawet ustępowania jeżdżącym po chodnikach
samochodom. "Uprzejmie Donoszę" jest ogólnopolskim rozwiązaniem, pomagającym mieszkańcom w
nierównej walce z recydywistami parkowania – tłumaczą autorzy aplikacji.
Zdaniem twórców aplikacji straż miejska to słabo dotowana służba, cierpiąca na chroniczne braki
kadrowe. "Uprzejmie Donoszę" jest narzędziem, które ma wspomóc strażników w ich pracy. Ale czy
straż miejska w ogóle respektuje takie zgłoszenia? O to zapytaliśmy stołeczną służbę.
- Każde zgłoszenie, które wpływa do Straży Miejskiej m.st. Warszawy, jest rozpatrywane, a następnie
podejmowane są dalsze czynności, zgodne z posiadanymi przez straż miejską kompetencjami.
Zasadność interwencji nie zależy od formy zgłoszenia (telefon, aplikacja, osobista poinformowanie
patrolu czy email) – zapewnia referat prasowy stołecznej straży miejskiej.

Jak to działa?
Czym różni się zgłoszenie wysłane za pomocą aplikacji "Uprzejmie Donoszę" od zwykłego telefonu na
centralę? Dzięki zgłoszeniu przez aplikację strażnicy... nie muszą jechać na miejsce zgłoszenia. To
nie tylko oszczędność czasu i zasobów, ale także możliwość szybszego ukarania sprawcy. A jak to
działa?
- Wystarczy zrobić dwa zdjęcia, sprawdzić automatycznie pobrany adres i numer rejestracyjny oraz
określić rodzaj naruszenia. Tylko tyle. Straż miejska nie musi odwiedzać tego miejsca, żeby
stwierdzić naruszenie naocznie. Dowód ze zdjęcia wraz z twoim oświadczeniem jest wystarczający –
przekonują autorzy aplikacji.
I właśnie zdjęcia są tutaj kluczowe. Jak przyznaje stołeczna straż miejska, fotografie są niezwykle
pomocne przy udowadnianiu winy nieprawidłowo parkujących kierowców. Najważniejsze jednak, aby
wykroczenie było na nich dobrze widoczne. Inaczej nawet 100 zdjęć nic nie wskóra. Następnie
aplikacja przygotuje zgłoszenie, które wystarczy już tylko wysłać.
Oczywiście można wysłać zwykłego maila ze zdjęciami, opisem sytuacji i oświadczeniem. Jeśli jednak
zabraknie chociaż jednej z tych rzeczy, strażnicy i tak będą musieli przyjechać na miejsce. Natomiast
"Uprzejmie Donoszę" daje pewność, że o niczym nie zapomnimy.
Aplikacja działa jako strona internetowa. Na niektórych smartfonowych przeglądarkach (twórcy
zalecają Firefox) można także stworzyć specjalną zakładkę. Wówczas witryna prawie niczym nie
będzie się różnić od tradycyjnych aplikacji na telefon. Po wejściu na stronę wystarczy stworzyć konto
i nic tylko „uprzejmie donosić”.
A kierowcy niech pamiętają, że za nieprawidłowe parkowanie może grozić nawet do 500 zł mandatu.
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