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Rady Miasta Krakowa

Do posłów , senatorów , Rządu Rzeczpospolitej ,
do Rad Miast Metropolitalnych Rzeczpospolitej
w sprawie konieczności dokonania zmian przepisów prawa w zakresie karania
sprawców aktów wandalizmu
Radni Miasta Krakowa , zebrani na sesji w dniu

wnoszą do Posłów ,

Senatorów i Rządu RP o wprowadzenie zmiany przepisów prawa w zakresie
karania sprawców aktów wandalizmu. Szczególnie zależy nam na ograniczeniu
zjawiska zamieszczania na elewacjach budynków

bazgrołów, wulgaryzmów,

obscenicznych rysunków, rasistowskich napisów, faszystowskich symboli,
treści zawierających mowę nienawiści oraz wszelkich innych nielegalnych
napisów i znaków graficznych.
Jedną z przyczyn tej masowej dewastacji są niespójne przepisy prawa,
luki i brak wielu definicji potrzebnych do precyzyjnego zakwalifikowania
pseudograffiti jako wykroczenia lub przestępstwa. Funkcjonujące w Krakowie
stowarzyszenia wskazują na takie interpretowanie prawa przez władze
prokuratorskie i sądownicze, które powoduje rosnącą bezkarność sprawców
tych działań.
Miasto Kraków, miasto zabytków, miasto kluczowe dla polskiej historii
ma w tej sprawie szczególny obowiązek. Wypełniając ten obowiązek, zwracamy
się do parlamentarzystów o pilne podjęcie wskazanych działań .
Zwracamy się do samorządowców Miast Metropolitalnych o poparcie
niniejszego apelu i wspólne zwrócenie się do władz państwowych o
zdecydowaną zmianę w tym zakresie. Tylko w ten sposób możemy
spowodować , że policja i miejskie straże będą miały realne narzędzia
eliminowania takich zachowań .

Uzasadnienie
1. Działalność pseudografficiarzy widoczna jest na każdym kroku. W każdej
dzielnicy można odnaleźć skupiska wulgarnych rysunków lub „kibolskich”
bohomazów, które wyznaczają granicę wpływów osiedlowych gangów. Znane są
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przeciwnej. To bardzo groźne zjawisko. Pragniemy ograniczyć ten niebezpieczny
i szkodliwy proceder, jak również wywołać społeczny sprzeciw wobec
powszechnego zjawiska dewastacji i niszczenia Krakowa. Możliwości społeczne ,
możliwości władzy publicznej , możliwości Policji i Straży Miejskiej są , ze
względów prawnych bardzo ograniczone.
2. Chcemy udostępnić policji i straży miejskiej skuteczne narzędzia prawne, aby ich
działania nie musiały kończyć się umorzeniami prowadzonych spraw przez
Prokuraturę, uzasadnianymi niską szkodliwością społeczną czynu, co dzieje się
obecnie. To musi być zmienione i może być zmienione jedynie poprzez zmiany
prawne w stosownych ustawach
3. W tej sprawie apelowały do władz Krakowa różne organizacje społeczne, które
także przygotowały szczegółową analizę prawną w tym zakresie. Wydaje się, że
władze samorządowe zdecydowanie powinny poprzeć działania środowisk
społecznych. Stąd niniejsza rezolucja
4. Sprawa niszczenia przestrzeni publicznej poprzez napisy, wulgaryzmy i
dewastacje nie dotyczy tylko Miasta Krakowa. Jest widoczne w większości
polskich miast. Wydaje się więc właściwe podjęcie wspólnych działań różnych
samorządów aby wyeliminować te bardzo szkodliwe i niebezpieczne wybryki .
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