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WSTĘP

Rok 201 2 był dla Straży Miejskiej Miasta Lublin okresem zasadniczych zmian.
Zmian w organizacji , jak i w kierunkach działania.

Od października 201 2 rozpoczął działanie Oddział Patrolowo-Interwencyjny
składający się z 1 8 funkcjonariuszy. Głównym zadaniem Oddziału jest reagowanie na
zakłócenia porządku, akty wandalizmu i kwestie związane z bezpieczeństwem
mieszkańców, jak również wspomaganie w działaniach pozostałych oddziałów Straży
Miejskiej. Funkcjonariusze Oddziału działają na terenie całego miasta, pełniąc służbę
w systemie 1 2-godzinnym. Szczególnie ważną ich funkcją są patrole nocne. Powołanie
tego zespołu umożliwia funkcjonariuszom, którzy pełnią służbę w oddziałach, bardziej
skupić się na zadaniach (problemach) występujących w dzielnicach, które znajdują się w
rejonie działania poszczególnych oddziałów.

Priorytetem dla Straży Miejskiej jest obecnie bl iski kontakt z mieszkańcami
miasta, polegający na błyskawicznej reakcji na uciążl iwe wykroczenia, z którymi stykają
się na co dzień mieszkańcy. W tym celu nawiązano bliską współpracę z Radami
Dzielnic. Wyznaczono grupę siedmiu funkcjonariuszy, którzy utrzymują bezpośredni
kontakt z Radami Dzielnic. Ich zadaniem jest przede wszystkim przyjmowanie wniosków
i sugesti i od Rad Dzielnic i przekazywanie ich do realizacji . Takie rozwiązanie zapewnia
nam bardzo dobrą wiedzę o problemach i szybką reakcję – określono priorytety, które
dotyczą spraw porządkowych (w dzielnicach).

Straż Miejska włączyła się także w działanie programu „Naprawmy to”, w którym
mieszkańcy miasta mogą za pomocą portalu na bieżąco zgłaszać interwencje dotyczące
różnego rodzaju usterek zaobserwowanych w najbl iższym otoczeniu. Do Straży
Miejskiej kierowane są m. in. interwencje dotyczące zaśmiecenia, nieprawidłowo
zaparkowanych pojazdów, uszkodzonych znaków drogowych itp.

Zmieniono sposób wykorzystania fotoradaru, czyniąc go w większym stopniu
narzędziem prewencyjnego oddziaływania na kierowców. Zapewnia to cotygodniowa
publikacja miejsc, w których urządzenie jest umieszczane.

Wprowadzono również nowe zasady rekrutacji na stanowisko strażnika. Obecnie
składa się ona z czterech etapów. Pierwszy etap to weryfikacja złożonych dokumentów
pod kątem ich prawidłowości i zgodności z wymaganiami. Następnie kandydaci
przechodzą test sprawnościowy. Osoby, które zaliczą go pozytywnie, piszą następnie
test wiedzy. Składa się on z 60 pytań obejmujących zakres zagadnień związanych
z Ustawą o strażach gminnych (miejskich), Ustawą o samorządzie gminnym, Ustawą
prawo o ruchu drogowym oraz informacjami na temat funkcjonowania lubelskiego
samorządu. Kandydaci, którzy uzyskają odpowiednią l iczbę punktów, przechodzą do
następnego etapu, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna. Pozytywny wynik rozmowy oraz
suma punktów uzyskanych w poprzednich etapach decydują o przyjęciu na stanowisko.



Razem
1 Liczba przeprowadzonych kontrol i ogółem szt. 96860

1 ) posesji szt. 91 07
2) obiektów handlowych szt. 5838
3) obiektów użyteczności publicznej szt. 81 91 5

2 Liczba ujawnionych wykroczeń szt. 32542
3 Liczba pouczeń szt. 801 6

1 ) porządkowe szt. 1 861
2) drogowe szt. 61 55

4 Mandat karny ogółem szt. 1 9927
zł. 2666660 zł

1 ) porządkowe szt. 3265
zł. 302690 zł

2) drogowe szt. 1 6662
zł. 2363970 zł

koperta inwalidzka szt. 1 06
zł. 53000 zł

fotoradar szt. 7723
zł. 1 397300 zł

5 Liczba interwencji szt. 23845
6 Wnioski do Sądu Rejonowego szt. 483
7 Liczba założonych urządzeń blokujących szt. 3368
8 Holowanie – pojazdy usunięte szt. 268
9 Liczba ujawnionych przestępstw szt. 45
1 0 Osoby ujęte i przekazane Policj i os. 53
11 Zabezpieczenie miejsca zdarzenia szt. 5
1 2 Zabezpieczenie imprez szt. 268
1 3 Asysta - Policja szt. 388
1 4 Asysta – Urząd Miasta szt. 1 70
1 5 Asysta - ZNK szt. 25

Lp Rodzaj czynności
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STATYSTYKA WYNIKÓW STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU
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PODZIAŁ MIASTA NA ODDZIAŁY

Północ

Oddział Północ obejmuje swym działaniem obszar ograniczony ulicami: Wojciechowska,
Al. Kraśnicka, Al. Sikorskiego, Al. Solidarności, Al. Tysiąclecia, Al. Unii Lubelskiej, Droga
Męczenników Majdanka. W obszarze tym znajduje się 11 dzielnic miasta: Felin, Bronowice,
Tatary, Hajdów-Zadębie, Ponikwoda, Kalinowszczyzna, Czechów Północny, Czechów
Południowy, Sławinek, Sławin i Szerokie.

Felin

W skład tej dzielnicy wchodzą: Uniwersytet Przyrodniczy, Strefa Ekonomiczna oraz Osiedle
Jagiel lońskie. Problemy, jakie najczęściej zgłaszają mieszkańcy i Rada Dzielnicy,
a także z jakimi stykają się funkcjonariusze w trakcie codziennej służby, to zakłócanie ciszy
nocnej przez grupy młodzieży, spożywanie alkoholu, zwłaszcza w okolicach sklepów,
wyprowadzanie psów bez zabezpieczenia, a także wybryki chul igańskie i zakłócanie spokoju
w trakcie organizowanych cyklicznie imprez studenckich („Feliniada”).

Bronowice

W skład tej dzielnicy wchodzą: Bronowice I I I , Bronowice Stare i Osiedle Pogodna.
Bronowice I I I i Osiedle Pogodna, to typowe blokowiska dawnego budownictwa. Problemy, jakie
najczęściej tam występują, to: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, kradzieże
w okolicy targowiska, nocne libacje alkoholowe w okolicach sklepów nocnych, bezdomni
nocujący na klatkach schodowych bloków, dewastacje terenów osiedlowych
i elewacji bloków. Ponadto w tym rejonie zlokalizowana jest duża liczba szkół i burs szkolnych, co
rodzi takie problemy jak spożywanie alkoholu, palenie papierosów i zaśmiecanie chodników przez
młodzież oraz parkowanie pojazdów na terenach zielonych w pobliżu szkół.
Bronowice Stare to obszar ul. Łęczyńskiej i bocznych ulic. Teren zabudowany jest w większości
starymi kamienicami komunalnymi i prywatnymi oraz domami jednorodzinnymi. Największym
problemem powyższego rejonu są wysypiska śmieci na terenach niezagospodarowanych,
opuszczone posesje i zrujnowane kamienice.
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PODZIAŁ MIASTA NA ODDZIAŁY

Tatary

Osiedle to powstało jako zaplecze mieszkaniowe dla Fabryki Samochodów. Jest to
typowe blokowisko, na którym występują takie problemy jak brak miejsc parkingowych,
wąskie, ciasne uliczki, uciążl iwe sąsiedztwo różnych składów oraz opuszczonych terenów
po różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Najczęściej zgłaszane problemy to: dewastacje
elewacji bloków, spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, kradzieże torebek na
przystanku MPK w okolicy ul. Przyjaźni, zakłócanie ciszy nocnej przez młodzież,
dewastacje ławek i koszy na śmieci wzdłuż ścieżki rowerowej.

Hajdów – Zadębie

Dzielnica ta położona jest na peryferiach miasta.
Występują tam w większości tereny rolne, gospodarstwa,
posesje prywatne. Problemy zgłaszane są sporadycznie,
a należą do nich: konfl ikty sąsiedzkie, wypalanie l iści
i śmieci, uciążl iwości związane z hodowlą zwierząt.

Ponikwoda

Dzielnica ta składa się w większości z mieszkań
i domków jednorodzinnych oraz nowych osiedl i
mieszkaniowych, jak np. osiedle Mariańskie, Bazylianówka,
Rudnik. Nie brakuje również gospodarstw i terenów rolnych.

Problemy zgłaszane przez mieszkańców oraz Radę
Dzielnicy dotyczą głównie spraw porządkowych, takich jak: wyprowadzanie psów bez
nadzoru, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, parkowanie pojazdów w
miejscach niewyznaczonych w strefie zamieszkania, postój pojazdów za znakami B-36
(zakaz zatrzymywania), rozjeżdżanie dróg nieutwardzonych oraz nawożenie błota na
jezdnie przez pojazdy z budów, wysypiska śmieci na terenach niezagospodarowanych.

Kalinowszczyzna

W skład dzielnicy wchodzą osiedla Kolejarz, XXX-lecia, Niepodległości, XXXX-lecia,
powstałe w latach 70-tych. Jest to dzielnica prężna i aktywna, w której organizuje się dużo
festynów dla dzieci i młodzieży. Rada Dzielnicy jest bardzo aktywna i otwarta na
współpracę ze Strażą Miejską. Problemy, jakie najczęściej zgłaszane są przez Radę
i mieszkańców, to: palenie papierosów przez młodzież, l ibacje alkoholowe i zakłócanie
spokoju, wypuszczanie psów bez nadzoru, spożywanie alkoholu przy sklepach i na
skwerach, nieprawidłowy postój pojazdów w strefie zamieszkania, postój pojazdów na
skrzyżowaniach, dewastacja elewacji budynków.
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Czechów

Dzielnica Czechów dziel i się na dwie części: Czechów Północny i Południowy. Jest to
dzielnica mieszkaniowa, zabudowana głównie blokami z wielkiej płyty. W ostatnim czasie
powstało tam dużo nowych biurowców, budynków dużych firm i ośrodków handlowych. W skład
Czechowa Południowego wchodzą osiedla: Chopina, Paderewskiego, Choiny, Bursaki,
natomiast Czechów Północny tworzą osiedla: Lipińskiego, Moniuszki, Wieniawskiego, Młodej
Polski i Nowowiejskiego.
Najczęstsze zgłaszane problemy w tej dzielnicy to: zaśmiecenie i zaniedbania porządkowe na
terenach zielonych, nieprawidłowe parkowanie pojazdów, spożywanie alkoholu w miejscach
zabronionych, prowadzenie handlu poza miejscami wyznaczonymi.

Sławinek

Jest to dzielnica położona wzdłuż al. Warszawskiej do skrzyżowania z al. Solidarności.
Przeważają tu domy jednorodzinne, nieraz 4-5 piętrowe, przez co wiele domów zbliża się
bardziej do kamieniczek. Na terenie dzielnicy znajduje się osiedle Transportowiec. Najczęstsze
problemy zgłaszane przez mieszkańców to: spalanie odpadów w piecach centralnego
ogrzewania, tamowanie i utrudnianie wjazdu i wyjazdu z posesji , spalanie l iści, spożywanie
alkoholu w pobliżu sklepów.

Sławin

W dzielnicy Sławin dominuje zabudowa jednorodzinna, znajduje się tam też osiedle
Botanik.
W obrębie dzielnicy znajduje się Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogród Botaniczny. Najczęściej
zgłaszane interwencje to: nawożenie błota na jezdnię przez pojazdy z budowy, zaśmiecenie
poboczy dróg, nieprawidłowe parkowanie pojazdów przy zakładzie naprawczym (ul. Zbożowa),
zaniedbane, opuszczone posesje, spożywanie alkoholu w okolicy przystanku końcowego MPK
przy ul. Zbożowej.

Szerokie

W dzielnicy tej dominuje zabudowa jednorodzinna oraz niewielkie budynki wielorodzinne
i szeregowce. Nie ma tam żadnej placówki oświatowej. Najczęściej zgłaszane problemy to:
spożywanie alkoholu w okolicy sklepu, nieprawidłowe parkowanie pojazdów przed Hospicjum
im. Małego Księcia, bezpańskie psy, zakłócanie spokoju przez pojazdy z budowy,
zachwaszczone działki, wypalanie l iści.

PODZIAŁ MIASTA NA ODDZIAŁY
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Przykłady działań podejmowanych przez Oddział Północ

W dniu 26 stycznia 201 2 roku około godz. 1 4.1 5 podczas patrolu Al. Tysiąclecia przy hali
NOVA, funkcjonariusze zauważyli mężczyznę sprzedającego papierosy bez polskich znaków
akcyzy. Podczas próby wylegitymowania, mężczyzna zbiegł, zostawiając torbę z papierosami –
w sumie 87 paczek różnych marek. Torbę z papierosami przekazano na I I Komisariat.

W dniu 23 czerwca 201 2 roku, około godz. 23.1 5 patrol Straży Miejskiej, jadąc ulicą
Czechowską, zauważył, jak kierowca samochodu marki Chrysler spożywa piwo z puszki
podczas jazdy. Patrol udał się za pojazdem i kiedy ten zaparkował przy ul. Leszczyńskiego,
strażniczka podeszła, by wylegitymować kierowcę. Było od niego czuć wyraźną woń alkoholu.
Podczas sprawdzania dokumentów okazało się, że kierowca, 32-letni Krzysztof K. , nie ma
uprawnień do prowadzenia pojazdów. Na miejsce został wezwany patrol Policj i . Po przebadaniu
stwierdzono u kierowcy 1 ,1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

W dniu 20.11 .201 2 roku o godzinie 9:50 funkcjonariusze wykonując obowiązki służbowe
przy ulicy Doświadczalnej, zauważyli pojazd marki BMW, który poruszał się za znakiem B-1
„zakaz ruchu w obu kierunkach”. Po zatrzymaniu pojazdu okazało się, że kierowca nie
posiada uprawnień do kierowania pojazdami z powodu zakazu sądowego. W związku z
powyższym na miejsce wezwano patrol Policj i celem przekazania kierującego do
przeprowadzenia dalszych czynności służbowych.

W dniu 30 maja 201 2 r. patrol Straży Miejskiej pełniący służbę w rejonie ul. Ruskiej ujął
po krótkim pościgu mężczyznę, który parę minut wcześniej wyrwał torebkę kobiecie. Sprawca
kradzieży został przekazany Policj i .
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Oddział Północ – wyniki działań za rok 2012

Liczba przeprowadzonych kontrol i : 24071
a. posesji : 3028
b. obiektów handlowych: 2390
c. obiektów użyteczności publicznej: 1 8653

Liczba ujawnionych wykroczeń: 371 3

Liczba mandatów: 21 96
na kwotę: 207830 zł
porządkowe: 1 743
na kwotę: 1 59650 zł
drogowe: 453
na kwotę: 481 80 zł

Wnioski do Sądu Rejonowego: 63

Osoby przekazane Policj i : 2
Zabezpieczenie imprez: 22

PODZIAŁ MIASTA NA ODDZIAŁY
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Południe

Oddział Południe obejmuje swym działaniem obszar ograniczony ulicami: Wojciechowska,
Al. Kraśnicka, Głęboka, Muzyczna, Rzeka Bystrzyca, Al. Piłsudskiego, Al. Zygmuntowskie,
Droga Męczenników Majdanka. Obszar ten obejmuje następujące dzielnice: Abramowice, Za
Cukrownią, Głusk, Dziesiąta, Wrotków, Kośminek, Zemborzyce, Rury, Czuby, Węglin,
Konstantynów.

Abramowice

Najczęstszym problemem zgłaszanym przez mieszkańców oraz Radę Dzielnicy było
nieprawidłowe parkowanie pojazdów przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym a także składowisko
części samochodowych, prowadzone przez jednego z mieszkańców, które w poważny sposób
zaburzało estetykę otoczenia.

Za Cukrownią

Problemy, z jakimi stykają się funkcjonariusze Straży Miejskiej w tej dzielnicy, to:
nieprawidłowe parkowanie pojazdów przy posesjach przy ul. Dzierżawnej, blokowanie
dojazdów do posesji i swobodnego ruchu innych pojazdów. Oprócz tego w trakcie kontrol i
stwierdzano liczne przypadki uchylania się od zawierania umów na wywóz nieczystości przez
właściciel i nieruchomości. Ponadto, z powodu braku kanalizacji burzowej, podmywane są
gruntowe dojazdy do posesji będących w zarządzie miasta.

Głusk

Problemy, jakie najczęściej występowały w tej dzielnicy, to handel w miejscach
niewyznaczonych, umieszczanie plakatów na drzewach i słupach oświetleniowych oraz
nieprawidłowy postój pojazdów przy szkole na ul. Zdrowej. Poważnym problemem jest też stan
techniczny ulicy Głuskiej, na której często dochodzi do szkód komunikacyjnych.

Dziesiąta

Jednym z najbardziej pi lnych problemów tej dzielnicy było spożywanie alkoholu przy
osiedlowych sklepach spożywczych, na skwerach i placach zabaw. Dzięki regularnym kontrolom
wskazanych miejsc nastąpił znaczny spadek tych niepożądanych zachowań. Ponadto często
zgłaszano interwencje na temat nieprawidłowego parkowania pojazdów na wjazdach na posesje
oraz naprzeciwko Szpitala Neuropsychiatrycznego (za znakiem B-36). W okresie zimowym
pojawia się temat spalania odpadów komunalnych w piecach. W wyniku kontrol i w kilku
przypadkach stwierdzono brak umów na wywóz nieczystości.
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Wrotków

W tej dzielnicy zgłaszane są głównie problemy
porządkowe: spożywanie alkoholu w okolicach
sklepów spożywczych oraz nieuprzątanie
odchodów przez właściciel i psów. Prowadzone
są regularne kontrole w miejscach
wskazanych przez mieszkańców.

Kośminek

Uciążl iwy problem tej dzielnicy to spalanie
odpadów komunalnych w piecach oraz dzikie
wysypiska śmieci i zaniedbane działki.
Prowadzone są regularne kontrole pod kątem
posiadania umów na wywóz nieczystości.
Właścicielom zaniedbanych działek
wyznaczano terminy na ich uporządkowanie.
Kierowane również były wnioski do Sądu
Rejonowego przeciwko właścicielom
nieruchomości, którzy uporczywie uchylal i
się od uporządkowania swoich działek.

Zemborzyce

Problemem najczęściej zgłaszanym przez
mieszkańców dzielnicy było spożywanie
alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz
bezpieczeństwo na drodze, szczególnie
w okolicy szkoły przy ul. Krężnickiej.

Rury

Problemem najczęściej zgłaszanym był
nieprawidłowy postój pojazdów w okolicy
kościoła przy ul. Skierki, oraz w zatoce
przystankowej przy ul. Wileńskiej. Ponadto
zgłaszano zwłaszcza w okresie zimowym
osoby bezdomne śpiące na klatkach
schodowych budynków.

Czuby Północne

Do Straży Miejskiej często zgłaszano prośby
o kontrole prawidłowości parkowania
zwłaszcza przy ul. Jutrzenki. Ponadto pojawiał
się problem zarośniętych terenów zielonych,
na których dochodziło do wypalania suchych
traw i zarośl i (ul . Różana).

Czuby Południowe

Problemem zgłaszanym przez mieszkańców
było głównie spożywanie alkoholu w okolicy
sklepów spożywczych oraz bloków przy ul.
Bursztynowej.

Węglin Północny

W tej dzielnicy pojawia się problem dzikich
wysypisk śmieci na niezagospodarowanych
działkach, np. przy ul. Lipniak. Ponadto
zgłaszane jest spożywanie alkoholu
w okolicach sklepów spożywczych.
Prowadzone są tam regularne kontrole pod
tym kątem.

Węglin Południowy

Zgłaszane są tu takie problemy jak
zaśmiecanie wąwozu przy ul. Jana Pawła I I
oraz innych terenów, w związku z czym
przeprowadzane były kontrole umów na
wywóz śmieci.

Konstantynów

Problemy zgłaszane przez mieszkańców
i Radę tej dzielnicy, to spożywanie alkoholu
w okolicach sklepów oraz palenie papierosów,
zakłócanie spokoju i zaśmiecanie przez
młodzież gromadzącą się w „prześwitach”
bloków. Częste interwencje dotyczą także
nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.



11

PODZIAŁ MIASTA NA ODDZIAŁY

Przykłady działań podejmowanych przez Oddział Południe

W dniu 25 września 201 2 roku około godz. 8.20 przy wiadukcie na ul. Kunickiego
funkcjonariusze Straży Miejskiej zatrzymali do kontrol i pojazd, który wjechał za znak B-1 (zakaz
ruchu w obu kierunkach). Kierujący samochodem młody mężczyzna oświadczył, że nie ma
uprawnień do kierowania
pojazdami. Z uwagi na to, że
kierujący nie ukończył jeszcze
1 7-go roku życia, na miejsce
wezwano patrol Policj i , celem
przewiezienia go na Komisariat
I I I . W wyniku kontrol i
stwierdzono również, że pojazd
nie ma ważnego OC. Na
miejscu pojawiła się również
matka siedemnastolatka,
wobec czego obydwoje zostal i
przewiezieni na Komisariat I I I
celem przeprowadzenia
dalszych czynności.

W dniu 29 stycznia około godz. 2.30 podczas patrolowania ul. Nadbystrzyckiej, strażnicy
zauważyli samochód marki Fiat, jadący bez świateł i „wężykiem”. Na widok pojazdu Straży
Miejskiej kierowca zatrzymał się. Po otwarciu drzwi wyczuwalna była si lna woń alkoholu,
mężczyzna miał też problemy z wyłączeniem silnika. Na miejsce wezwano patrol Policj i .
Mężczyzna odmówił poddania się badaniu alkomatem, wobec czego został przewieziony do
szpitala na badanie krwi.
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Oddział Południe – wyniki działań za rok 2012

Liczba przeprowadzonych kontrol i : 32 838
a. posesji : 4204
b. obiektów handlowych: 2883
c. obiektów użyteczności publicznej: 25751

Liczba ujawnionych wykroczeń: 3022

Liczba mandatów: 1 635
na kwotę: 1 56640 zł

porządkowe: 538
na kwotę: 441 70 zł

drogowe: 1 097
na kwotę: 1 1 2470 zł

Wnioski do Sądu Rejonowego: 34

Ujawnione przestępstwa: 3
Osoby przekazane Policj i : 3

Zabezpieczenie imprez: 59

Centrum

Oddział Centrum obejmuje swym działaniem obszar ograniczony ulicami: Głęboka,
Muzyczna, Al. Zygmuntowskie, Al. Unii Lubelskiej, Al. Tysiąclecia, Al. Sikorskiego.
Centrum miasta to teren z dużym skupiskiem sklepów, lokali gastronomicznych i rozrywkowych,
a także zabytków historycznych z wyznaczonymi szlakami turystycznymi. Dzielnica ta ma
charakter prestiżowy, jako „wizytówka miasta” - występuje tu duże natężenie turystyki krajowej
i zagranicznej. W związku z tym szczególnie istotne są tu kwestie dotyczące czystości
i porządku oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego.
Od października 201 2 roku centrum Lublina zostało objęte strefą płatnego parkowania, co
wpłynęło na ograniczenie ruchu samochodowego na tym terenie.
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Stare Miasto

Przestrzeń Starego Miasta to obszar ograniczony ulicami: Lubartowską, Kowalską,
Podwalem i Królewską. Jest to miejsce o największym natężeniu ruchu turystycznego.
Odbywają się też tutaj l iczne imprezy kulturalne i artystyczne, takie jak Noc Kultury, Jarmark
Jagiel loński, giełda staroci, koncerty i festiwale. Obszar Starego Miasta objęty jest zakazem
wjazdu pojazdów, poza uprawnionymi oraz strefą zamieszkania, co wiąże się z zakazem
zatrzymywania pojazdów poza miejscami wyznaczonymi. Ma to na celu zwiększenie
bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy Stare Miasto zwiedzają l iczni
turyści.

Wśród problemów zgłaszanych przez mieszkańców i Radę Dzielnicy Stare Miasto
najczęściej pojawiały się zgłoszenia dotyczące parkowania pojazdów, zakłócania spokoju
i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.

Śródmieście

Granice dzielnicy wyznaczane są przez:
od wschodu: ul. Lubartowską, Unicką, Podzamcze, Al. Tysiąclecia, ul . Wodopojną,
ul. Świętoduską, ul. Przystankową, ul. Królewską, ul. Wyszyńskiego, al. Unii Lubelskiej,
od południa: rzekę Bystrzycę, ul. Plażową, ul. Nadbystrzycką, ul. Głęboką,
od zachodu; ul. Akademicką, ul. Łopacińskiego, Al. Racławickie, Ogród Saski, ul . Lubomelską,
ul. Północną, ul. Szeligowskiego.
od północy: Al. Smorawińskiego.

Śródmieście Lublina charakteryzuje się dużą liczbą budynków użyteczności publicznej,
urzędów, instytucj i , sklepów, zespołów handlowo-usługowych. Mieszczą się tu siedziby instytucj i
i władz miejskich oraz wojewódzkich. Centralny punkt Śródmieścia to ul. Krakowskie
Przedmieście - „deptak” oraz Plac Litewski. Miejsca te pełnią funkcję reprezentacyjną, a także
odbywają się tam liczne imprezy kulturalne i artystyczne. Usytuowanie obiektów użyteczności
publicznej w dzielnicy, przy braku odpowiedniej l iczby miejsc parkingowych generowało bardzo
dużą liczbę wykroczeń drogowych związanych z parkowaniem pojazdów w miejscach
niedozwolonych, tj . za znakiem B-36 (zakaz zatrzymywania się), na skrzyżowaniach, w pobliżu
przejść dla pieszych. Sytuację poprawił fakt, że duża część Śródmieścia została objęta strefą
płatnego parkowania.
Inne problemy, jakie najczęściej zgłaszane są z tego obszaru to zakłócanie spokoju i porządku
publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych i zaśmiecanie ul ic i chodników.
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Wieniawa

Jest to dzielnica znajdująca się w północno-zachodniej części Lublina, jej granice
wyznaczane są przez:
od północy: Al. Solidarności,
od zachodu: Al. Kraśnicką i Al. Władysława Sikorskiego,
od południa: ul . Głęboką,
od wschodu: ul. Lubomelską, Ogród Saski, ul . Hieronima Łopacińskiego, ul. Akademicka.

Wśród problemów zgłaszanych przez mieszkańców i Radę Dzielnicy, znalazły się m. in.
zaśmiecanie terenów doliny Czechówki, zwłaszcza przez odpady wielkogabarytowe, niszczenie
terenów zielonych, spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, zakłócanie ciszy i spokoju
na terenie Miasteczka Uniwersyteckiego, dewastacje wiat przystankowych i koszy na śmieci,
umieszczanie ogłoszeń i ulotek na rynnach, słupach elektrycznych i w innych miejscach do tego
nieprzeznaczonych.

Przykłady działań podejmowanych przez Oddział Centrum

W dniu 1 2 marca około godz. 1 5.20
jadąc ul. Radziwiłłowską, patrol Straży
Miejskiej zauważył mężczyznę szarpiącego
kobietę i ubl iżającego jej. Mężczyzna został
zatrzymany i obezwładniony. Pokrzywdzona
oświadczyła, że zaatakował ją bez powodu,
kiedy odprowadzała dziecko do szkoły. Na
miejsce wezwano patrol Policj i . Po
przewiezieniu na I Komisariat okazało się, że
mężczyzna był poszukiwany w związku
z kradzieżami w altankach działkowych.

W nocy z 26 na 27 czerwca 201 2 roku,
około godziny 0.50, patrol Straży Miejskiej
pełniący służbę na ul. Krakowskie
Przedmieście, zauważył czterech młodych
mężczyzn, stojących przy budynku banku BPH.
Jeden z nich malował elewację budynku
markerem. Na widok patrolu mężczyźni zaczęli
uciekać. Po krótkim pościgu, jeden z nich
został zatrzymany przy ul. Hempla. Mężczyznę
przewieziono na Komisariat I Policj i .
Znaleziono przy nim markery, którymi zostały
wykonane napisy na elewacji budynku banku.

W dniu 1 6 września 201 2 r. , około godz.
1 2.00, patrolując ul. Podwale, funkcjonariusze
Straży Miejskiej spostrzegli mężczyznę
i kobietę spożywających alkohol na schodach
prowadzących do placu przy Teatrze im.
Andersena. Towarzyszyło im dziecko w wieku
około dwóch lat. Z uwagi na to, że byli oni pod
widocznym wpływem alkoholu, na miejsce
wezwano patrol Policj i , któremu przekazano
opiekunów dziecka. Ponadto, oboje zostal i
ukarani mandatami za spożywanie alkoholu
w miejscu niedozwolonym.

W dniu 1 8 września około godziny 1 8.40
patrol Straży Miejskiej, jadąc ulicą
Narutowicza, zauważył na skrzyżowaniu ul ic
Narutowicza i Peowiaków pojazd, który po
staranowaniu słupków oddzielających chodnik
od jezdni, wjechał w ścianę Teatru im. Osterwy.
Funkcjonariusze na miejscu zatrzymali
kierowcę pojazdu, wezwali również Pogotowie
oraz Policję. Po przebadaniu przez patrol
Policj i okazało się, że kierowca ma dwa
promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
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W dniu 20 września 201 2 roku około godz. 1 7.20 patrol Straży Miejskiej otrzymał od
dyżurnego interwencję na temat mężczyzny, który obnażał się w miejscu publicznym,
w katedrze. Po dotarciu na miejsce strażnicy zastal i kobietę, która wezwała patrol; opisała ona
wygląd mężczyzny oraz zeznała, że onanizował się przed nią. Wszyscy razem weszli do katedry,
gdzie pokrzywdzona wskazała mężczyznę. Został on wyprowadzony z kościoła
i wylegitymowany. Przyznał się do zarzucanego mu czynu. Na miejsce został wezwany patrol

Policj i , który przewiózł mężczyznę na
Komisariat I .

W dniu 5 października ok. godziny
9.00 patrol Straży Miejskiej pełniący
służbę w rejonie ul. Lipowej otrzymał od
dyżurnego interwencję na temat
mężczyzny w niekompletnym ubraniu,
spacerującego w rejonie ul. Krakowskie
Przedmieście i Wieniawskiej. Po chwil i
funkcjonariusze zauważyli idącego ulicą
mężczyznę ubranego jedynie
w biel iznę i koszulkę. Mężczyznę
zatrzymano; oświadczył, że choruje
na epilepsję, miał atak, po którym
wyszedł z domu nie zamykając go i nie

wiedząc, dokąd idzie. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która odwiozła mężczyznę do
szpitala przy ul. Jaczewskiego. Ponieważ mężczyzna podał swoje dane i adres, funkcjonariusze
wspólnie z wezwanym patrolem Policj i udal i się na miejsce. Skontaktowano się z żoną
mężczyzny, która przyjechała i zabezpieczyła otwarte mieszkanie.

W dniu 29 października 201 2 patrol Straży Miejskiej pełniący służbę w centrum miasta,
około godz. 1 5.05 zauważył przy ul. Kapucyńskiej mężczyznę z plakietką "Parkingowy"
zawieszoną na szyi. Mężczyzna ten zaczepiał kierowców parkujących w strefie płatnego
parkowania, próbując wyłudzać od nich pieniądze za "pomoc w ustawieniu samochodu". Na
widok patrolu zaczął oddalać się, ale został ujęty na ul. Krakowskie Przedmieście. Była od niego
wyczuwalna wyraźna woń alkoholu. Mężczyzna przyznał się do wyłudzania pieniędzy od
kierowców i oddał strażnikom swój "identyfikator". Został ukarany mandatem w wysokości 200
zł.

PODZIAŁ MIASTA NA ODDZIAŁY
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W dniu 1 9.1 1 .201 2 o godzinie 21 :55 funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas
wykonywania obowiązków służbowych przy ul. Krakowskie Przedmieście zostal i
powiadomieni przez kierowcę autobusu MPK, że wewnątrz grupa mężczyzn niszczy pojazd.
Strażnicy zatrzymali czterech znajdujących się pod wpływem alkoholu mężczyzn. Wśród nich,
jeden był nieletni. Wszystkich przekazano Policj i .

Oddział Centrum – wyniki działań za rok 2012

Liczba przeprowadzonych kontrol i : 26993
a. posesji : 1 867
b. obiektów handlowych: 565
c. obiektów użyteczności publicznej: 24561

Liczba ujawnionych wykroczeń: 7776

Liczba mandatów: 431 8
na kwotę: 465040

porządkowe: 709
na kwotę: 73370

drogowe: 3609
na kwotę: 391 670

Wnioski do Sądu Rejonowego: 1 63

Liczba ujawnionych przestępstw: 28
Osoby przekazane Policj i : 28

Zabezpieczenie imprez: 1 32
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Zmiany w strukturze Straży Miejskiej Miasta Lublin

W roku 201 2, uchwałą nr 570/XXIV/201 2 Rady Miasta Lublin zmieniono Regulamin
organizacyjny Straży Miejskiej Miasta Lublin, a następnie uchwałą nr 571 /XXIV/201 2 nadano jej
statut.

Zmiany obejmowały między innymi utworzenie Oddziału Patrolowo-Interwencyjnego oraz
Wydziału Nadzoru nad Ruchem Drogowym, do którego zadań należy obsługa urządzeń
samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz
egzekwowanie przepisów prawa o ruchu drogowym.

Obecnie w strukturze Straży Miejskiej Miasta Lublin znajdują się następujące komórki
organizacyjne i stanowiska pracy:

1 . Komendant
2. Zastępca Komendanta ds. Prewencji ,
3. Zastępca Komendanta ds. Administracyjnych,
4. Oddział Patrolowo-Interwencyjny,
5. Oddział Południe
6. Oddział Północ
7. Oddział Centrum
8. Wydział Nadzoru nad Ruchem Drogowym
9. Zespół Dyżurnych,
1 0. Zespół Komunikacji Społecznej, Profi laktyki i Archiwum,
11 . Pracownik Dyslokacji Służby, Analiz i Statystyki,
1 2. Główny Księgowy,
1 3. Referat Finansowy,
1 4. Referat Kadr i Szkoleń
1 5. Referat Organizacyjny,
1 6. Radca Prawny,
1 7. Pracownik BHP,
1 8. Pion Ochrony Informacji Niejawnych,
1 9. Pracownik Kontrol i .

Oddział Patrolowo  Interwencyjny

Oddział Patrolowo- Interwencyjny został powołany z dniem 1 października w odpowiedzi
na zapotrzebowanie społeczne dotyczące zwiększonej l iczby patrol i Straży Miejskiej na terenie
miasta. Składa się z 1 8-tu funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę zarówno w dzień, jak i w nocy.
Zadaniem Oddziału Patrolowo-Interwencyjnego jest bieżące kontrolowanie stanu porządku

i bezpieczeństwa na ulicach miasta, a także podejmowanie interwencji przekazywanych przez
dyżurnego, w szczególności dotyczących zakłóceń porządku i aktów wandalizmu.
Oddział obejmuje swym działaniem cały obszar miasta, wspomagając w ten sposób pracę
Oddziałów Północ, Południe i Centrum.
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Kontrola ruchu drogowego

Wśród istotnych zadań Straży Miejskiej znajduje się kontrola i czuwanie nad
bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji stanowią najl iczniejszą grupę pośród wykroczeń ujawnianych przez Straż Miejską
Miasta Lublin. Jest to również grupa wykroczeń najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców
naszego miasta.

W roku 201 2 za wykroczenia popełniane w ruchu drogowym, nałożono 1 6607 mandatów
karnych na łączną kwotę 2360700 zł oraz skierowano 425 wniosków o ukaranie do Sądu
Rejonowego. Zastosowano również 966 pouczeń.

Stosowanie urządzeń blokujących koła jest jednym ze sposobów oddziaływania
prewencyjnego, które może stosować Straż Miejska. W drugiej połowie roku realizowaliśmy
przyjętą zasadę, że stosujemy je w przypadku, kiedy pojazd zaparkowany jest w sposób
uciążl iwy dla innych użytkowników, a inne środki nie przyniosły efektu oraz nie kwalifikuje się do
odholowania na parking strzeżony.

Fotoradar

Z dniem 1 9 stycznia 201 2 roku rozpoczęto kontrole przy pomocy urządzenia
rejestrującego (fotoradaru), zakupionego przez Straż Miejską Miasta Lublin w roku 2011 .
Fotoradar umieszczany jest cyklicznie w jednym z 1 8 fotomasztów znajdujących się na
lubelskich ul icach. Miejsca usytuowania fotomasztów wybrane zostały na podstawie analizy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeprowadzonej przez Policję. Analizy takie
przeprowadzane są kwartalnie, a ich wyniki brane są pod uwagę przy podejmowaniu decyzji
o ulokowaniu urządzenia rejestrującego w konkretnym fotomaszcie.

Od listopada bieżącego roku na stronie internetowej Straży Miejskiej (www.986.pl) co
tydzień zamieszczana jest informacja na temat planowanych miejsc prowadzenia kontrol i za
pomocą urządzenia rejestrującego.

W roku 201 2 za pomocą urządzenia ujawniono 1 4884 wykroczeń, za które nałożono
7723 mandaty karne na łączną kwotę 1 397300 zł (pozostałe sprawy są sukcesywnie
rozpatrywane). Skierowano również 442 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego.
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Holowanie pojazdów

Pojazd może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela w przypadku:
a. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch,
b. pozostawienia pojazdu na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez
wyłożonej karty parkingowej uprawniającej do zajmowania takiego miejsca,
c. pozostawienia pojazdu w miejscu oznaczonym znakiem wskazującym, że pozostawiony
pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

W roku 201 2 usunięto z dróg 268 pojazdów, zaparkowanych w miejscach niedozwolonych
i powodujących przez to zagrożenie w ruchu drogowym. Pojazdy te zaparkowane były na
skrzyżowaniach, blokowały przejazd, bądź też były zaparkowane na miejscach przeznaczonych
dla osób niepełnosprawnych przez kierowców nie posiadających uprawnień.
Miejsca, skąd najczęściej odholowywano pojazdy, to: skrzyżowania ul. Chopina z ul. Solną,
Sądową i Konopnicką, Narutowicza ze Strażacką i Wschodnią, Mari i Curie-Skłodowskiej
z Grottgera i Uniwersytecką.
Oprócz tego, Straż Miejska wydała 1 0 dyspozycji usunięcia pojazdów, których stan wskazywał
na to, że są nieużywane (wraków). W dalszych kilkunastu przypadkach, funkcjonariusze
dotarl i do właściciel i wraków, którzy na wniosek Straży usunęli swoje pojazdy.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

W roku 201 2 wystawiono 1 06 mandatów karnych na kwotę 53000 zł za zajęcie miejsca
dla osób niepełnosprawnych przez osoby do tego nieuprawnione. Ponadto funkcjonariusze
Straży Miejskiej ujawnil i cztery przypadki posługiwania się sfałszowanymi kartami parkingowymi
dla osób niepełnosprawnych. Były to karty przerabiane, kserowane, z przerobioną datą
ważności, bądź wystawione na osobę nieżyjącą.

Podczas kontrol i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w dniu 30
października 201 2 roku, funkcjonariusze zauważyli przy ul. Kapucyńskiej pojazd z wyłożoną
kartą parkingową dla osoby niepełnosprawnej, wystawioną przez Starostwo Powiatowe
w Puławach, która wzbudziła ich podejrzenia. Do Starostwa Powiatowego w Puławach wysłano
pismo z prośbą o dane osoby, na którą wystawiona została karta. Starostwo odpowiedziało, że
karta o podanym numerze nie figuruje w ich rejestrze.

Podczas kontrol i w dniu 23 listopada 201 2 roku, funkcjonariusze ponownie zauważyli
pojazd z wyłożoną wyżej wymienioną kartą. Wystawiono dla kierowcy wezwanie do stawienia się
w siedzibie Straży Miejskiej celem złożenia wyjaśnień. Podczas przesłuchania mężczyzna
przyznał się do przerobienia pierwszej cyfry w numerze karty. Został poinformowany, że
przerabianie dokumentów jest przestępstwem. Na miejsce wezwany został patrol Policj i ,
któremu przekazano kierowcę oraz całą dokumentację sprawy.
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Czystość i porządek

W roku 201 2 funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin nałożyl i 3265 mandatów
karnych na kwotę 302 690 zł za wykroczenia porządkowe. Skierowali również 1 3 wniosków
o ukaranie do Sądu Rejonowego za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach.

W skład wykroczeń porządkowych wchodzą m. in. wykroczenia polegające na:
spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecaniu, niszczeniu urządzeń użytku
publicznego, paleniu tytoniu w miejscach niedozwolonych, niewywiązywaniu się z obowiązku
utrzymania czystości i porządku na terenie posesji , wyprowadzaniu psa bez nadzoru,
niesprzątaniu po psie, handlu w miejscach do tego niewyznaczonych. Obecnie priorytetem
w działaniach Straży Miejskiej są kwestie związane z czystością i porządkiem na terenie miasta.
W wyniku przeprowadzonych kontrol i zl ikwidowano liczne dzikie wysypiska i zaśmiecone
miejsca na terenie miasta, m. in. na ul icach: Składowej, Północnej, Drodze Męczenników
Majdanka, Morawian, Sławinkowskiej, Koryznowej, Ponikwodzie, Biernackiego, Braci
Wieniawskich, Turystycznej, Mickiewicza, Parysa, Muzycznej, Sul isławickiej, Tetmajera.

Otrzymując zgłoszenie o zaśmieconym miejscu, Straż Miejska Miasta Lublin sporządza
dokumentację fotograficzną i notatkę służbową, którą następnie, po ustaleniu zarządcy terenu,
kieruje do właściwego podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie zaniedbań. W roku 201 2
skierowano około 300 takich notatek, zarówno do wydziałów Urzędu Miasta, jak i do
zarządców oraz prywatnych właściciel i zaśmieconych działek.
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PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I PALENIU TYTONIU

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i paleniu tytoniu

W roku 201 2 Straż Miejska Miasta Lublin nałożyła 832 mandaty na kwotę 81 850 zł oraz
skierowała 1 4 wniosków o ukaranie za spożywanie napojów alkoholowych w miejscu
niedozwolonym. Wystawiono także 394 mandaty na kwotę 1 421 0 zł za palenie papierosów
w miejscu niedozwolonym. Ponadto ujawniono przypadki spożywania alkoholu przez osoby
nieletnie, sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom nieletnim, a także kierowania pojazdami
w stanie nietrzeźwości.

W dniu 11 l istopada 201 2 patrol Straży Miejskiej pełniący służbę w rejonie Starego Miasta
zauważył przy ul. Jezuickiej na jednym z rusztowań pracującego mężczyznę, który sprawiał
wrażenie, jakby był pod wpływem alkoholu. Strażnicy wezwali mężczyznę, by zszedł
z rusztowania; kiedy to zrobił, poczuli od niego wyraźną woń alkoholu. Na miejsce został
wezwany patrol Policj i ; skontaktowano się również z kierownikiem budowy oraz właścicielem
firmy wykonującej prace. Mężczyzna został zabrany na Komisariat I , w wyniku badania
stwierdzono u niego 2.1 4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

W dniu 7 l istopada około godz. 1 2.45 funkcjonariusze Straży Miejskiej skontrolowali
podwórze przy ul. Bernardyńskiej pod kątem palenia papierosów przez młodzież. Na miejscu
zastano dwóch chłopców palących cygaretki. Po wylegitymowaniu okazało się, że mają 1 3
i 1 4 lat. Zapytani, wskazali sklep, w którym kupil i wyroby tytoniowe. Sprzedawca został
ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł.

W dniu 1 7 l istopada 201 2 roku około godziny 20:40 na ścieżce rowerowej przy ul icy
Krężnickiej strażnicy zauważyli trzech mężczyzn spożywających napoje alkoholowe.
Po wylegitymowaniu okazało się, że dwaj z nich to osoby nieletnie w wieku 1 6 lat. Nieletni zostal i
przewiezieni na Komisariat VI I Policj i celem przeprowadzenia dalszych czynności, natomiast
pełnoletni mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 1 00 złotych.

W dniu 20.11 .201 2 roku około godziny 1 3:50 strażnicy patrolując rejon ul icy Zielonej
zauważyli młodego mężczyznę spożywającego alkohol. Po wylegitymowaniu okazało się, że jest
nieletni (1 6 lat). Mężczyzna został przewieziony na Komisariat I Policj i celem przeprowadzenia
dalszych czynności.

Wnioski do Sądu Rejonowego

W roku 201 2 Straż Miejska Miasta Lublin skierowała 483 wnioski o ukaranie do Sądu
Rejonowego. Najwięcej wniosków skierowanych zostało w związku z wykroczeniami przeciwko
porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji , a następnie w związku z zakłócaniem porządku
i spokoju publicznego, ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz
z nieprzestrzeganiem przepisów Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
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Współpraca z Policją

W 201 2 roku Straż Miejska Miasta Lublin podejmowała następujące inicjatywy wspólnie
z Policją:

„Gimbus Patrol” - zadanie to wykonywał dwuosobowy, zmotoryzowany patrol (w składzie
policjant – strażnik), którego zadaniem było systematyczne i bieżące czuwanie nad porządkiem
i bezpieczeństwem w rejonach placówek oświatowych na terenie miasta. Ogółem
przeprowadzono 1 85 wspólnych patrol i .

Wspólne patrole w dzielnicach Lublina, razem z policjantami z komisariatów – w sumie
11 2 wspólnych patrol i ,

Akcja „Akcyza” - 2 razy w tygodniu patrolowanie okolic hal i NOVA pod kątem osób
handlujących wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy,

„Znicz” - w dniach 1 -4.1 1 .201 2 patrolowanie okolic lubelskich cmentarzy pod kątem
bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

Kontrole ruchu drogowego wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policj i – ul. Kunickiego, pod kątem wjeżdżania za znak B-1 ; ul . Dożynkowa i Cynamonowa –
kontrole tonażu pojazdów wjeżdżających na budowy.

WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ
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Ujawnione przestępstwa i osoby przekazane Policji:

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin w roku 201 2 ujawnil i 45 przestępstw oraz
ujęl i i przekazali Policj i 53 osoby. Ujawnione przestępstwa to między innymi:
- kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości,
- kierowanie pojazdem przez osoby pozbawione prawa jazdy prawomocnym wyrokiem Sądu,
- posługiwanie się sfałszowanym dokumentem,
- naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza,
- niepowrót z przepustki z Zakładu Karnego,
- pobicie.

W dniu 4 kwietnia 201 2 około godz. 23.30 patrol Straży Miejskiej zatrzymał na
ul. Krakowskie Przedmieście grupkę młodych kobiet, które awanturowały się, głośno krzycząc.
Po chwil i do strażników podeszły trzy inne kobiety, zeznając, że zostały zaatakowane i pobite
przez zatrzymane. Jedna z poszkodowanych miała podbite i opuchnięte oko. Na miejsce
wezwano patrol Policj i . Sprawczynie rozboju zostały odwiezione na komisariat, a także
przebadane na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu – u każdej z nich badanie wykazało
zawartość alkoholu powyżej 1 promila.

W dniu 30 maja 201 2 r. patrol Straży Miejskiej pełniący służbę w rejonie ul. Ruskiej ujął
po krótkim pościgu mężczyznę, który kilka minut wcześniej wyrwał torebkę kobiecie. Sprawca
kradzieży został przekazany Policj i .

W nocy 25 czerwca 201 2 roku, około godz. 2.00 patrol Straży Miejskiej, jadąc ulicą
Krakowskie Przedmieście, zauważył zatrzymujący się samochód marki Fiat, z którego
wyskoczyło dwóch mężczyzn i zaczęło gonić idącą ulicą grupę młodych ludzi. Kierowca pojazdu
wyjaśnił, że ktoś z tej grupy przed chwilą rzucił w samochód butelką, uszkadzając go. Strażnicy
podjęl i pościg i zatrzymali uciekinierów w podwórzu kamienicy. Na miejsce wezwano patrol
Policj i , któremu przekazano zatrzymanych mężczyzn.

WSPÓŁPRACA Z POLICJĄWSPÓŁPRACA Z POLICJĄ
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WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁAMI URZĘDU MIASTA

Współpraca z wydziałami Urzędu Miasta

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego sprawuje nadzór,
w zakresie powierzonym przez Prezydenta, nad realizacją zadań wykonywanych przez Straż
Miejską Miasta Lublin.
Wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa Mieszkańców, Straż Miejska analizuje i omawia kwestie
związane z zabezpieczeniem imprez masowych na terenie miasta, ze szczególnym
uwzględnieniem imprez wysokiego ryzyka, takich jak mecze piłki nożnej itp. Straż Miejska
współdziała też z Wydziałem Bezpieczeństwa Mieszkańców, realizując zadania z zakresu
programu „Bezpieczny Lublin”.
Ponadto podejmowane były l iczne inicjatywy mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego w Lublinie, jak również współpraca przy l ikwidacji zagrożeń
występujących na terenie miasta.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej dotyczyła w głównej mierze spraw
związanych z porządkiem i czystością na terenie miasta. W przypadku stwierdzenia zaniedbań
porządkowych na działce należącej do miasta, sporządzana była odpowiednia dokumentacja
i przesyłana do Wydziału Gospodarki Komunalnej celem usunięcia zaniedbań. W roku 201 2
sporządzono i przesłano do Wydziału ponad 1 00 takich notatek. Dzięki tej współpracy
zaniedbania porządkowe usuwane są na bieżąco, bez zbędnych opóźnień.

Zarząd Dróg i Mostów

Do Zarządu Dróg i Mostów zgłaszane były zaniedbania porządkowe w pasie dróg, a także
informacje o szkodach komunikacyjnych i uszkodzeniach nawierzchni dróg.
W sumie funkcjonariusze Straży Miejskiej skierowali do Zarządu Dróg i Mostów około 1 50
notatek dotyczących zaniedbań porządkowych oraz ponad 80 notatek dotyczących szkód
komunikacyjnych.

Wydział Ochrony Środowiska

Funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzali wspólne kontrole z pracownikami
Wydziału Ochrony Środowiska, w szczególności w sprawie dzikich wysypisk na terenie miasta
oraz w związku z wypalaniem śmieci. Przeprowadzono również kontrole dotyczące nawożenia
ziemi przy ul. Dębowej oraz uszkodzenia drzewa przy ul. Wielkopolskiej.

Wydział Podatków

Funkcjonariusze Straży Miejskiej byl i kierowani do asysty przy poborze opłat
targowych od osób prowadzących działalność handlową na terenach miejskich. Do tych
działań kierowanych było dwóch funkcjonariuszy przez pięć dni w tygodniu.
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WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

Współpraca z instytucjami

Szkoły i placówki oświatowe

Straż Miejska na pisemne wnioski
dyrekcji szkół pomagała w zabezpieczeniu
l icznych szkolnych imprez i uroczystości.
Okolice szkół patrolowane były pod kątem
zakłócania spokoju i porządku oraz
spożywania alkoholu i palenia papierosów
przez młodzież.
Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej
wielokrotnie prowadzil i w szkołach
i placówkach oświatowych pogadanki na
tematy związane z bezpiecznym
zachowaniem na drodze, zagrożeniami wynikającymi ze spożywania alkoholu
i palenia papierosów, bezpiecznym zachowaniem podczas wypoczynku wakacyjnego itp.

Schronisko dla Zwierząt i Lubelskie Centrum Małych Zwierząt

W roku 201 2 Straż Miejska podejmowała l iczne interwencje związane z błąkającymi się
po ulicach miasta zwierzętami. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło bezpańskich psów, zdarzały się
jednak również interwencje dotyczące dzikich zwierząt (sarna, kuna, l is), które pojawiły się na
terenie miasta. Zgłoszenia takie przekazywane były do Schroniska dla Zwierząt, a w przypadku
zwierząt chorych czy rannych – do Lubelskiego Centrum Małych Zwierząt. W roku 201 2 dyżurni
Straży Miejskiej przyjęl i 830 zgłoszeń na temat zwierząt.

MOPR

Wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Straż Miejska Miasta
Lublin prowadziła kontrole miejsc, co do których posiadano informacje, że przebywają tam osoby
bezdomne. Kontrole takie szczególnie nasilone są w okresie zimowym z uwagi na zagrożenie
zdrowia i życia osób przebywających w miejscach niedogrzanych.

W dniu 1 9 grudnia około godziny 1 9.00 funkcjonariusze Straży Miejskiej otrzymali
zgłoszenie o osobie bezdomnej przebywającej w altanie śmietnikowej przy ul icy Doświadczalnej.
Patrol, który udał się na miejsce, zastał w altanie śmietnikowej mężczyznę w wieku 58 lat, który
był trzeźwy, lecz odmówił udania się do noclegowni. Na miejsce wezwano pogotowie. Ratownicy
medyczni po zbadaniu mężczyzny stwierdzil i , że stan jego zdrowia jest dobry i nie wymaga on
hospital izacj i . Ponieważ bezdomny stwierdził, że nie potrzebuje pomocy, funkcjonariusze
postanowil i , że w ciągu nocy będą co pewien czas kontrolować miejsce jego pobytu. Ponownie
na ulicę Doświadczalną patrol udał się około godziny 23.20. Bezdomny leżał w altanie
śmietnikowej, przykryty kołdrą i kocem, jednak kontakt z nim był utrudniony, a jego stan
fizyczny pogarszał się. Funkcjonariusze przykryl i mężczyznę fol ią termiczną i ponownie
wezwali karetkę pogotowia. Tym razem mężczyzna został zabrany do szpitala, z powodu

wychłodzenia. Tej nocy temperatura wynosiła ok.
-1 3 stopni.
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WSPÓŁPRACA Z RADAMI DZIELNIC

Współpraca z Radami Dzielnic

Pełniąc codzienną służbę w dzielnicach Lublina, funkcjonariusze Straży Miejskiej zwracali
szczególną uwagę na miejsca zagrożone zachowaniami patologicznymi (spożywaniem alkoholu,
wybrykami chul igańskimi, zakłóceniami spokoju). Miejsca takie typowano zarówno na podstawie
własnych obserwacji , jak również zgłoszeń od mieszkańców oraz Rad Dzielnic. Szczególnie
często jako miejsca niebezpieczne zgłaszane były okolice całodobowych sklepów z alkoholem.
Ponadto w ramach Programu Aktywności Samorządowej PAS, wyznaczono funkcjonariuszy
odpowiedzialnych za stały kontakt z Radami Dzielnic, których zadaniem jest współpraca
i reagowanie na wszelkie interwencje i problemy zgłaszane przez przedstawiciel i dzielnic.
Funkcjonariusze ci regularnie uczestniczą w zebraniach Rad Dzielnic, zgodnie z otrzymanym
harmonogramem.

We wrześniu i w październiku 201 2 roku odbył się cykl spotkań z przedstawicielami
poszczególnych dzielnic w ramach programu PAS. Na spotkaniach tych mieszkańcy Lublina
wskazywali konkretne problemy, z którymi stykają się na co dzień, a także niebezpieczne
miejsca, w których wskazane byłoby zwiększenie częstotl iwości patrol i . Postulaty te następnie
były przekazywane do bieżącej real izacji funkcjonariuszom, pełniącym służbę w dzielnicach.
Jako miejsca niebezpieczne wskazane zostały na przykład:

- okolice ul. Krężnickiej, ścieżka w kierunku torów kolejowych – jako miejsce, gdzie
odbywają się l ibacje alkoholowe,

- skwer przy ul. Zimowej, ze względu na dewastacje i kradzieże,
- przystanki autobusowe w rejonie ul. Łęczyńskiej i Przyjaźni, ze względu na kradzieże

torebek,
- okolice sklepu przy ul. Zygmunta Augusta, ze względu na spożywanie alkoholu

i zakłócanie ciszy nocnej.

Innymi często zgłaszanymi problemami było np. utrudnianie ruchu przez nieprawidłowo
zaparkowane pojazdy (ul. Lędzian, al. Andersa, ul. Niepodległości, ul . Podzamcze),
wyprowadzanie psów bez nadzoru (Kalinowszczyzna, Czechów, LSM, Czuby), czy dzikie
wysypiska śmieci (Lipniak).

Informacje te są przekazywane do bieżącej, stałej real izacji przez funkcjonariuszy
pełniących służbę w poszczególnych Oddziałach.

Ponadto mieszkańcy dzielnic zgłaszali też postulaty w sprawie ustawienia fotoradaru przy
ulicach, na których kierowcy notorycznie przekraczają dozwoloną prędkość, powodując tym
samym zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Postulowane miejsca ustawienia
urządzenia rejestrującego, to m. in. ul . Nałęczowska, al. Kraśnickie oraz ul. Zana.
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ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH

Zabezpieczenie imprez masowych

W 201 2 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali l iczne imprezy masowe,
uroczystości państwowe i kościelne oraz zgromadzenia na terenie miasta. Wśród
najważniejszych zabezpieczanych imprez można wymienić:

- Wizytę Prezydenta RP w Lublinie,
- Święto Konstytucj i 3 Maja,
- Święto Niepodległości,
- Rocznicę „Cudu Lubelskiego”
- Dni Kultury Studenckiej,
- Jarmark Jagiel loński,
- Noc Kultury
- Carnival Sztukmistrzów

Ponadto zabezpieczano liczne imprezy sportowe i festyny organizowane w dzielnicach,
imprezy kulturalne i obchody rocznicowe. Łącznie w zabezpieczeniu ponad 1 00 imprez
i zgromadzeń na terenie miasta brało udział na zasadzie wielokrotności 51 3 funkcjonariuszy
Straży Miejskiej Miasta Lublin.
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ZALEW ZEMBORZYCKI

Zalew Zemborzycki

W sezonie letnim funkcjonował posterunek Straży Miejskiej nad Zalewem Zemborzyckim,
w którym pełniło służbę dwóch strażników w systemie dwuzmianowym, każdego dnia tygodnia.
Niezależnie od tego, teren akwenu patrolowany był przez strażników na łodzi. Na przełomie
czerwca i l ipca 201 2 roku uratowali oni życie kilku tonącym osobom.

W dniu 1 7 czerwca 201 2 r, około godz. 1 4.1 5 funkcjonariusze Straży Miejskiej pełniący
służbę łodzią patrolową na Zalewie Zemborzyckim zauważyli przewrócony kajak i trzech

mężczyzn w wodzie. Strażnicy podjęl i
akcję ratunkową, zabierając
mężczyzn do swej łodzi i bezpiecznie
wraz z kajakiem dostarczając ich na
pomost w ośrodku Słoneczny
Wrotków.

W dniu 30 czerwca 201 2 roku
około godziny 1 3.00 patrol wodny
Straży Miejskiej zauważył na Zalewie
Zemborzyckim w pobliżu "wyspy"
przewrócony kajak, którego kurczowo
trzymał się mężczyzna. Nie miał on
na sobie kamizelki ratunkowej, był
przestraszony i krztusił się wodą.

Oznajmił, że nie umie pływać. Mężczyzna został wyciągnięty
z wody i bezpiecznie przetransportowany na molo.

W dniu 1 l ipca 201 2 roku patrol wodny Straży Miejskiej zauważył dwoje młodych ludzi,
chłopaka i dziewczynę, pływających na środku Zalewu obok przewróconego kajaka. Chłopak nie
miał na sobie kamizelki ratunkowej. Oznajmil i , że wysiedl i z kajaka, by ochłodzić się w wodzie
i nie mogli do niego wrócić, a próby skończyły się jego wywróceniem i nabraniem wody. Oboje
zostal i wyłowieni i dostarczeni na molo ośrodka Słoneczny Wrotków, wraz z kajakiem, który
wzięto na hol.

W dniu 4 l ipca 201 2 roku około godziny 1 5.1 5 patrol Straży Miejskiej pełniący służbę na
Zalewie Zemborzyckim zauważył rower wodny, którego trzymały się dwie osoby, natomiast
trzecia unosiła się bezwładnie na wodzie około 1 0 m od roweru. Kiedy strażnicy podpłynęli ,
kobieta trzymająca się roweru zaczęła krzyczeć, by ratować jej koleżankę, która się topi, a nie
umie pływać. Strażnik wyskoczył z łodzi, założył chwyt ratowniczy i zaczął holować tonącą, po
czym z pomocą strażniczki wyciągnął kobietę na pokład i wezwał pogotowie ratunkowe.
Następnie udzielono pomocy pozostałej dwójce. Wszyscy zostal i odwiezieni na molo.
Poszkodowaną kobietę zabrano do szpitala.
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STANOWISKO DYŻURNYCH

Stanowisko dyżurnych

Straż Miejska Miasta Lublin przyjmuje interwencje od mieszkańców całodobowo pod
bezpłatnym numerem alarmowym 986, a także pod numerami (81 ) 466 50 20 i 665 500 41 0
przeznaczonym do wysyłania sms-ów. Interwencje można także zgłaszać mailowo na adres
sekretariat@986.pl.
W roku 201 2 dyżurni przyjęl i ponad 1 8200 zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców miasta.

Numer alarmowy dla osób głuchoniemych i niedosłyszących

W dniu 1 4 września 201 2 r. Straż Miejska Miasta Lublin uruchomiła nowy numer telefonu,
przeznaczony szczególnie dla osób niesłyszących, które mogą teraz zgłaszać interwencje za
pomocą wiadomości sms. Od dnia uruchomienia numeru, do Straży Miejskiej wpłynęły 1 04
interwencje zgłoszone za pomocą wiadomości tekstowej.

Pomoc dzieciom

Jak co roku, Straż Miejska włączyła się w inicjatywy mające na celu pomoc dzieciom –
akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Podczas finału Orkiestry w dniu 8 stycznia 201 2 roku funkcjonariusze zabezpieczali teren, na
którym odbywała się impreza, a także włączyli się jako wolontariusze w zbiórkę na rzecz
zakupu pomp insul inowych dla dzieci.

Podczas Wielkiej Ul icznej Zbiórki Darów akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, w dniu
2 grudnia 201 2, funkcjonariusze dbali o bezpieczeństwo osób kwestujących, a także kierowali
ruchem w okolicach magazynu Akcji przy ul. Zemborzyckiej, aby zwożenie darów po
zakończeniu zbiórki odbywało się w sposób sprawny i bezpieczny. Oprócz tego, patrol Straży
Miejskiej również włączył się w zbiórkę darów od mieszkańców Lublina.



30

Nabór do Straży Miejskiej

W dniu 1 6 l istopada 201 2 roku Straż Miejska ogłosiła nabór na stanowisko strażnik-apl ikant.
Zasady rekrutacji zmieniły się znacząco w porównaniu z poprzednimi naborami. Wprowadzono test
sprawności fizycznej, natomiast zrezygnowano ze sprawdzianu ortograficznego i rozmowy
z psychologiem.

Rekrutacja składała się z czterech etapów. Etap nadsyłania dokumentów trwał od 1 6 do 27
listopada. Po weryfikacji dokumentów pod kątem ich prawidłowości i zgodności z wymaganiami,
rozpoczął się trwający trzy dni etap testów sprawnościowych. Zakwalifikowało się do niego 1 30
osób z początkowych 268.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik na teście sprawnościowym, przeszl i do
kolejnego etapu – testu wiedzy, składającego się z 60 pytań z zakresu ustaw o strażach gminnych,
o samorządzie lokalnym, prawa o ruchu drogowym oraz wiedzy o funkcjonowaniu lubelskiego
samorządu. Etap ten ukończyło 75 osób.

Ostatnim elementem procesu rekrutacji były rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzanie przez
Komisję Rekrutacyjną. Wynik tej rozmowy oraz suma punktów uzyskanych podczas poprzednich
etapów zdecydowały o wyłonieniu ośmiu najlepszych osób, które zostały zatrudnione na
stanowisku strażnika miejskiego i skierowane na szkolenie wstępne.

Stan zatrudnienia w Straży Miejskiej miasta Lublin na dzień 31 grudnia 201 2 roku wynosił
1 40 osób (1 37,75 etatu) – 1 21 strażników i 1 9 osób na stanowiskach administracyjnych.

NABÓR DO STRAŻY MIEJSKIEJ




