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Dnia 12.11.2020r w godzinach popołudniowych, strażnik pełniący służbę na monitoringu
miejskim dostrzegł niepełnoletniego, który za pomocą markera wypisywał obraźliwe napisy na
rampie przynależącej do Skate parku przy ul. Mickiewicza.

Pełniący służbę na stanowisku monitoringu strażnik, przekazał informację do dyżurnego
Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, który natychmiast wysłał na miejsce patrol policji.
Policjanci ujęli na miejscu młodocianego "artystę" i przeprowadzili z nim dalsze czynności.

Ostrzegamy, że niszczenie mienia a w tym przypadku również umieszczanie napisów
obraźliwych to czyn zabroniony z art. 288 Kodeksu Karnego, art. 124 Kodeksu Wykroczeń oraz
art. 63 Kodeksu Wykroczeń.

Przypominamy:

Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie,
plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym
miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem,
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podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 1a. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub
przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz
nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Art. 124. § 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli
szkoda nie przekracza 500 złotych,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości
wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Art. 288. § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2/2

