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WSTĘP

Straż Miejska Miasta Lublin funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

Strażach Gminnych. Wykonując swe ustawowe zadania, Straż Miejska przyczynia się do 

wydatnego polepszenia bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Lublin. Działania te 

obejmują zarówno egzekwowanie przepisów prawa, prewencję, profilaktykę, jak i współdziałanie 

w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z organami państwowymi, samorządowymi 

i organizacjami społecznymi. 

Działania Straży Miejskiej kierowane są przede wszystkim na przestrzeganie przepisów w 

zakresie porządku publicznego na terenie Lublina. Dotyczą one wielu płaszczyzn prawnych - 

zarówno jeśli chodzi o przestępstwa, wykroczenia, jak i kontrolę ruchu drogowego, a także 

wszelkie sprawy związane z zachowaniem czystości i porządku. Poniższe sprawozdanie ma 

służyć ukazaniu jak najszerszego spektrum działań Straży oraz ich pozytywnych efektów dla 

Lublina.
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LP. ZAGADNIENIE LICZBA

1. Ogólna liczba kontroli 109265

a. posesji 12478

b. obiektów handlowych 7690

c. obiektów użyteczności publicznej 89247

2. Liczba ujawnionych wykroczeń 20980

3. Liczba upomnień 9078

4. Liczba interwencji 22757

5. Mandaty karne kredytowe 11853

a. Na kwotę 1158980

6. Mandaty karne gotówkowe 144

a. Na kwotę 10440

7. Wnioski do sądu 170

8. Wystawione tytuły wykonawcze do egzekucji komorniczej za niezapłacone mandaty 622 na kwotę 65638 zł

9. Służba z  Policją 410

10. Asysta z Wydziałami Urzędu Miasta 156

11. Asysta z Wydziałem Handlu 326

12. Asysta ZNK 164

13. Zabezpieczenie imprez masowych 327

14. Sprawcy przestępstw ujęci na gorącym uczynku 45

STATYSTYKA DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN ZA OKRES 
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU
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SPRAWCY PRZESTĘPSTW UJĘCI PRZEZ STRAŻNIKÓW MIEJSKICH

W dniu 4 czerwca 2011 roku ok. godz. 20.50, patrolując ul. Unii Lubelskiej funkcjonariusze 

Straży Miejskiej zauważyli pojazd marki Citroen, jadący bez włączonych świateł, w sposób 

wskazujący na to, że kierowca pojazdu jest pod wpływem alkoholu. Po zatrzymaniu pojazdu 

funkcjonariusze stwierdzili wyraźną woń alkoholu oraz bełkotliwą mowę  kierującego. Kierowca 

oświadczył, że nie ma uprawnień do kierowania, gdyż zostały mu już wcześniej cofnięte. 

Mężczyzna został przekazany patrolowi Policji. Badanie alkomatem wykazało u niego 2,8 promila 

alkoholu w wydychanym powietrzu. 

W dniu 14 kwietnia 2011 roku około godziny 1.00 patrol nocny Straży Miejskiej zauważył przy 

ulicy Zana mężczyznę, podpalającego kiosk. Natychmiast podjęto interwencję, w wyniku której 

ujęto sprawcę podpalenia oraz ugaszono palące się rolety antywłamaniowe na kiosku. 

Podpalaczem okazał się 20-letni Arkadiusz K., który został przekazany Policji.

W dniu 6 sierpnia 2011 roku około godziny 19. 15 patrol Straży Miejskiej znajdujący się przy 

ulicy Medalionów był świadkiem bójki i szarpaniny trzech mężczyzn. Uczestników bójki 

zatrzymano, jeden z nich wskazał pozostałych jako sprawców pobicia. Na miejsce został wezwany 

patrol Policji, któremu przekazano ujętych napastników. Po przebadaniu alkomatem okazało się, 

że jeden z nich miał 1,8, a drugi 1,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

W dniu 13 sierpnia 2011 roku około godziny 3.50 patrol Straży Miejskiej znajdujący się na ulicy 

Jana Sawy zauważył pojazd marki Ford, który poruszał się środkiem jezdni w sposób wskazujący, 

że kierowca samochodu mógł być pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze doprowadzili do 

zatrzymania pojazdu, a następnie poprosili kierowcę o okazanie prawa jazdy. Od kierującego czuć 

było wyraźną woń alkoholu. Mężczyzna oświadczył, że nie ma przy sobie dokumentów, w związku 

z czym został przewieziony na IV Komisariat. Badanie alkomatem wykazało u niego 1,16 promila 

alkoholu w wydychanym powietrzu. Po ustaleniu personaliów kierowcy okazało się również, że nie 

ma on uprawnień do prowadzenia pojazdów.

W dniu 17 sierpnia 2011 roku, pełniąc obowiązki służbowe, około godz. 1.50 jadąc 

Krakowskim Przedmieściem funkcjonariusze Straży Miejskiej zauważyli, jak młody mężczyzna 

sprayem maluje budkę gastronomiczną. Na widok funkcjonariuszy mężczyzna ten zaczął uciekać. 

Funkcjonariusze podjęli pościg. W trakcie ucieczki mężczyzna zaklinował się w płocie. Strażnik, 

który próbował udzielić mu pomocy, został przez niego kilkukrotnie kopnięty w rękę oraz klatkę 

piersiową. Mężczyzna został zatrzymany i przekazany Policji. Funkcjonariusz Straży Miejskiej 

został przewieziony do szpitala w związku z uszkodzeniem ciała. Wobec sprawcy Policja wszczęła 

postępowanie w związku z czynną napaścią na funkcjonariusza. 
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SPRAWCY PRZESTĘPSTW UJĘCI PRZEZ STRAŻNIKÓW MIEJSKICH

W dniu 27 sierpnia 2011 roku około godziny 14.00 przy ul. Północnej patrol Straży Miejskiej 

zatrzymał rowerzystę, który jechał środkiem pasa ruchu, „zygzakiem”. Od mężczyzny czuć było 

wyraźną woń alkoholu. Na miejsce wezwany został patrol Policji. Po przebadaniu rowerzysty 

okazało się, że ma on 1.98 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

W dniu 27 września 2011 o godz. 10.30 funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolujący ul. Głuską 

otrzymali informację o poruszającym się tą ulicą pijanym rowerzyście. Po zatrzymaniu mężczyzny, 

funkcjonariusze poczuli od  niego wyraźną woń alkoholu. Na miejsce wezwany został patrol Policji, 

który stwierdził u rowerzysty 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 

W dniu 7 czerwca 2011 roku około godz. 17.15 patrol Straży Miejskiej znajdujący się w rejonie 

Zalewu Zemborzyckiego otrzymał informację o bójce i kobiecie wzywającej pomocy. Na 

wskazanym miejscu patrol zastał kobietę i mężczyznę, od obojga można było wyczuć woń 

alkoholu. Kobieta zgłosiła, że została pobita, mężczyzna przez cały czas interwencji zachowywał 

się agresywnie, m.in. uderzając funkcjonariusza. Na miejsce został wezwany patrol Policji, który 

przewiózł napastnika na VII Komisariat.

W dniu 23 listopada 2011 roku około godziny 16.50 przy ul. Wojciechowskiej, patrol Straży 

Miejskiej zatrzymał rowerzystę, który jechał bez świateł oraz „zygzakiem”. Od mężczyzny czuć 

było wyraźną woń alkoholu. Na miejsce wezwany został patrol Policji. Po przebadaniu rowerzysty 

okazało się, że ma on 2,1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został 

przewieziony na V Komisariat celem wykonania dalszych czynności służbowych.
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PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Działając zgodnie z zapisami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, strażnicy wielokrotnie podejmowali interwencje dotyczące spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych (art. 431  Ustawy). Funkcjonariusze ujawnili 1080 

wykroczeń, za które wystawili mandaty karne na łączną kwotę 108000 zł.

Bardzo skuteczną formą wykonywania zadań służbowych w tym obszarze zagadnienia stała 

się służba naszych funkcjonariuszy w patrolach rowerowych. Specyfika tego środka transportu 

okazała się bardzo efektywna w ujawnianiu tego rodzaju wykroczeń. Pozwoliło to na 

wyeliminowanie w znacznym stopniu takich zachowań - głównie w rejonach ścieżek rowerowych, 

skwerów, parków itp. 

W 2011 roku przeprowadzono również wspólnie z Komisją ds. Zapobiegania Alkoholizmowi 12 

obiektów handlowych.

	

Oprócz tego, Straż Miejska wielokrotnie interweniowała w przypadku osób nietrzeźwych, 

zagrażających życiu i zdrowiu własnemu lub innych osób, przekazując te osoby w ręce Policji lub 

wzywając pogotowie ratunkowe. 

Bardzo dobre wyniki w tym względzie osiąga również służba nocna naszych funkcjonariuszy w 

godzinach 22.00 – 6.00. Funkcjonariusze patrolują miejsca zagrożone przestępczością a także 

okolice sklepów nocnych sprzedających alkohol, interweniując w  przypadkach spożywania 

alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócania ciszy nocnej.  

PRZECIWDZIAŁANIE PALENIU TYTONIU

W roku 2011 funkcjonariusze Straży Miejskiej w ramach zwalczania palenia tytoniu w 

miejscach niedozwolonych wystawili 572 mandaty karne na kwotę 18960 zł za powyższe 

wykroczenie.
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BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK W RUCHU DROGOWYM

KONTROLA RUCHU DROGOWEGO

Wśród istotnych, ustawowych zadań Straży Miejskiej znajduje się  czuwanie nad porządkiem i 

kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. Jest to zadanie 

ważne zwłaszcza ze względu na duże natężenie ruchu w obszarze miasta. Wykroczenia drogowe 

stanowią jedną z najliczniej ujawnianych przez strażników grup czynów zabronionych (drugą co do 

wielkości grupę stanowią wykroczenia porządkowe). 

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. za wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji nałożono 7880 mandatów karnych, na kwotę 

840500  zł.

Z analiz tego zagadnienia wynika, że stan taki generuje głównie fakt, że Lublin jest miastem o 

bardzo dużym natężeniu ruchu drogowego, w związku z czym do grupy często powtarzających się 

problemów należy nieprzestrzeganie przez kierowców przepisów w  zakresie zatrzymywania się  i 

postoju. Strażnicy, podejmując interwencję w takich przypadkach kierują się  przede wszystkim 

względami bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

W zdecydowanej większości w/w czynności podejmowane są na skutek telefonicznych interwencji 

obywateli.

MIEJSCA PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szczególną uwagą zostały objęte miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. W Lublinie znajduje 

się ich 259 (przy drogach publicznych). Funkcjonariusze Straży Miejskiej ukarali mandatami 

59  kierowców, którzy pozostawiali swe pojazdy na tych miejscach, nie posiadając do tego 

stosownych uprawnień. 
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BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK W RUCHU DROGOWYM

HOLOWANIE POJAZDÓW

Straż Miejska zajmuje się usuwaniem z dróg pojazdów:

- pozostawionych w miejscach gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża 

bezpieczeństwu, 

- bez tablic rejestracyjnych, 

- których stan wskazuje na to, że nie są używane. 

W roku 2011 usuniętych zostało 577 pojazdów pozostawionych w miejscach zabronionych 

i  utrudniających ruch, bądź zagrażających bezpieczeństwu w komunikacji. Oprócz tego usunięte 

zostały 3  pojazdy, których stan wskazywał na to, że są nieużywane (potocznie: wraki), znajdujących 

się na drogach publicznych, a także spowodowano usunięcie przez właścicieli 56  pojazdów, których 

stan wskazywał na to, że są nieużywane. 

Pojazdy najczęściej holowane są ze Starego Miasta oraz z ulic: Chopina, Okopowej, Grottgera,  

Staszica, Wallenroda, Konopnickiej, Krakowskiego Przedmieścia.
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CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

Sprawy czystości i porządku reguluje Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

Uchwała Rady Miasta Lublin dotycząca Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Lublin. 

Zgodnie z Regulaminem, strażnicy mają prawo do kontroli:

- prawidłowości pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych przez właścicieli 

nieruchomości,

- wykonywania obowiązków właścicieli nieruchomości pod względem usuwania błota, śniegu, lodu 

i innych zanieczyszczeń z chodników wzdłuż nieruchomości,

- bezpieczeństwa i porządku w zakresie utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej działając wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska UM Lublin 

przeprowadzili kontrolę nieruchomości w dzielnicach Bronowice Stare, Ponikwoda, Bazylianówka, 

Sławin pod względem posiadania aktualnych umów na wywóz nieczystości stałych i ciekłych. 

	

W 2011 roku za brak umów na wywóz odpadów komunalnych skierowano 24 wnioski 

o ukaranie do Sądu Rejonowego. 

	

Pełniąc służbę  patrolową, strażnicy regularnie kontrolowali stan czystości ulic, chodników i posesji. 

W sezonie zimowym egzekwowali obowiązek właściwego utrzymania chodników, a także zapobiegali 

zagrożeniom związanym z nawisami śnieżnymi na dachach budynków oraz soplami lodowymi. 

	

W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. za wykroczenia przeciwko 

przepisom Ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, strażnicy wystawili łącznie 

570 mandatów na kwotę 62830 zł.
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CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

Innym poważnym problemem dotyczącym utrzymania czystości i porządku jest pojawianie się 

nielegalnych wysypisk śmieci na terenie niektórych rejonów miasta. 

Straż Miejska współpracuje w tym zakresie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz Wydziałem 

Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. Współpraca ta układa się  na bardzo dobrym poziomie. W 

przypadku ujawnienia nielegalnego wysypiska, prowadzone są czynności w celu ustalenia właściciela 

nieruchomości, na której ono się znajduje, a następnie wyznaczany jest termin na jego zlikwidowanie. 

W roku 2011 Straż Miejska ujawniła nielegalne wysypiska przy następujących ulicach: Wapiennej, 

Cienistej, Zemborzyckiej, Żeglarskiej, Pawiej,  Turystycznej, Warszawskiej, Wądolnej, Nałęczowskiej, 

Działkowej, Skowronkowej, Gospodarczej, Łęczyńskiej, Firlejowskiej, Głównej, Bluszczowej, Dolnej 

Panny Marii, Gminnej. W sprawach tych kierowane były notatki do Wydziału Gospodarki Komunalnej 

(w przypadku terenów miejskich), lub wyznaczany był termin na uprzątnięcie (w przypadku terenów 

prywatnych).

	

PATROLE EKOLOGICZNE

Wspólnie z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, Straż Miejska 

przeprowadza kontrole w ramach patroli ekologicznych. Zadaniem tych patroli jest monitorowanie 

stanu czystości i porządku na terenie miasta Lublin oraz interwencje w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości, głównie w zakresie zagrożeń ekologiczno – sanitarnych.

Ponadto w okresie zimowym funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z  przedstawicielami 

Zarządów Ogródków Działkowych przeprowadzali kontrole pod kątem przebywania osób 

bezdomnych w altankach na terenach ogródków działkowych.
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ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH

Straż Miejska w roku 2010 zabezpieczała praktycznie wszystkie odbywające się  na terenie miasta 

imprezy masowe, takie jak uroczystości państwowe, samorządowe, kościelne, rocznicowe 

i kombatanckie, koncerty, imprezy plenerowe. 

- Dni Lublina (12-14.06),

- Jarmark Jagielloński (12-14.08),

- Europejski Festiwal Smaku (9-11.09),

- Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” (10.09),

- Musical „Metro” (01.10),

wydarzenia powyższe zabezpieczało łącznie około 300 funkcjonariuszy Straży Miejskiej;

Zabezpieczenie imprez kulturalno-rozrywkowych nad Zalewem Zemborzyckim:

festyn z okazji objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej (1.07)

koncerty rockowe, odbywające się cyklicznie w weekendy, w okresie od 2 lipca do 17 sierpnia;

W zabezpieczeniach ww. imprez brało udział łącznie 48 funkcjonariuszy Straży Miejskiej
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KOMPANIA HONOROWA

W 2011 roku Kompania Honorowa Straży Miejskiej Miasta Lublin brała udział w uroczystościach 

państwowych, samorządowych, rocznicowych, kombatanckich oraz wielu innych o charakterze 

patriotycznym. 
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WNIOSKI SKIEROWANE DO SĄDU REJONOWEGO

W roku 2011 Straż Miejska skierowała do Sądu Rejonowego 170 wniosków o  ukaranie 

obejmujących łącznie 272 czyny. Najwięcej, bo aż 170 dotyczyło wykroczeń w  ruchu drogowym, 

drugą co do wielkości grupą są wykroczenia przeciwko Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach  (24 wnioski).

Wnioski takie sporządzane są w przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego przez sprawców 

wykroczeń.

Podkreślić przy tym należy, że ten rodzaj zadań służbowych jest bardzo pracochłonny, gdyż 

wymaga wykonania wielu czynności, głównie procesowych, przez Oskarżyciela Publicznego 

i  funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Sporządzenie wniosku o  ukaranie wymaga dostarczenia 

szczegółowej dokumentacji, w przypadku niektórych wykroczeń również fotograficznej. W dalszej 

kolejności wymaga również osobistego udziału Oskarżyciela Straży Miejskiej w każdej rozprawie przed 

Sądem.
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WSPÓŁPRACA ZE SŁUŻBAMI MUNDUROWYMI

Współpraca Straży Miejskiej Miasta Lublin z Komendą  Miejską  Policji  w Lublinie w 2011 r. 

polegała na wymianie informacji o zagrożeniach oraz podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć, 

realizacji prewencyjnego zabezpieczenia zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i 

sportowych, przekazywaniu informacji o zagrożeniach i działaniach przestępczych, współdziałaniu przy 

realizacji zadań profilaktycznych oraz wspólnych szkoleń oraz koordynacji działań podczas 

bezpośredniej realizacji zadań związanych z pełnieniem służby, podejmowaniem interwencji, 

zabezpieczeniem zdarzeń o charakterze kryminalnym oraz innych zdarzeń na terenie miasta. 

W 2011 roku Straż Miejska przeprowadzała następujące działania wspólnie z Policją:

Gimbus patrol – 178 wspólnych patroli (policjant + strażnik); podczas których wykonano 261 

kontroli i w ich wyniku funkcjonariusze straży i policji, min.:

- wylegitymowali 769 uczniów i osób dorosłych,

- pouczyli 82 uczniów i osób dorosłych,

- ujawnili 22 uczniów będących na wagarach,

- nałożyli 154 mandaty karne kredytowane młodzież powyżej 17-go roku życia oraz osoby dorosłe,

- uczestniczyli w 34 spotkaniach na terenie szkół informując młodzież szkolną o zagrożeniach w 

ruchu ulicznym, na wakacjach oraz związanymi z zażywaniem środków odurzających, spożywaniem 

napojów alkoholowych i paleniem wyrobów nikotynowych.

Wspólnymi działaniami obejmowano cały obszar Zalewu Zemborzyckiego w zakresie ładu i 

porządku publicznego. Każdego dnia tygodnia (w systemie dwuzmianowym)   patrolowano tereny 

Zalewu,  tj.:

- w dni pogodne dwuosobowe patrole straży i policji na łodziach motorowych, pływały po akwenie 

i nadzorowały przede wszystkim przestrzeganie przez osoby korzystające ze sprzętu wodnego 

obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz udzielały tym osobom wszelkiej pomocy,

- dwuosobowe patrole  na rowerach (straży i policji) prowadziły działania na ścieżkach rowerowych 

wokół Zalewu oraz prowadzących do Zalewu.

W wyniku tych działań SMM Lublin ujawniła około 560 wykroczeń i wystawiła około 460 mandatów 

karnych kredytowanych na kwotę około 45 000 zł.
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WSPÓŁPRACA ZE SŁUŻBAMI MUNDUROWYMI

Wspólna służba patrolowa – ok. 100 patroli mieszanych;

Akcja „Znicz” - wzięło w niej udział 36 funkcjonariuszy Straży Miejskiej;

Oprócz tego, przekazano Policji 45 sprawców przestępstw ujętych na gorącym uczynku przez 

strażników miejskich.

	

Współdziałanie z Państwową  Strażą Pożarną  polega na udzielaniu pomocy w zabezpieczaniu 

miejsc pożarów, wypadków drogowych, zdarzeń losowych, miejsc prowadzenia akcji ratunkowych. 

W przypadku, gdy na miejscu nie ma właściciela obiektu – funkcjonariusze Straży Miejskiej 

przejmują jego zabezpieczenie do czasu przybycia na miejsce właściciela.

W sumie, współpracę tę należy ocenić na bardzo dobrym poziomie.
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WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ADMINISTRACYJNYMI

PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE

Straż Miejska w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów patrolowała okolice szkół. Na pisemne 

wnioski Dyrektorów placówek, wygłaszane były również prelekcje i  pogadanki na temat 

bezpieczeństwa i sposobów unikania zagrożeń. W 2011 roku odbyły się 34 spotkania na terenie 

lubelskich szkół, informujące młodzież szkolną o zagrożeniach w ruchu ulicznym, na wakacjach oraz 

związanymi z zażywaniem środków odurzających, spożywaniem napojów alkoholowych i paleniem 

wyrobów nikotynowych. Strażnicy spotykali się również z dziećmi ze szkół i przedszkoli, prowadząc 

pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na wakacjach, a także przedstawiając pracę 

strażnika miejskiego.

Zabezpieczano również liczne imprezy i uroczystości szkolne, bale gimnazjalne i  dyskoteki, na 

pisemne wnioski Kierownictwa Szkół.
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WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ADMINISTRACYJNYMI

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W ramach współpracy, Straż Miejska asystowała przy kontrolach porządkowych i  sanitarnych 

posesji, a także kontrolach targowisk pod względem przestrzegania warunków sanitarnych w obrocie 

artykułami spożywczymi. 

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Straż Miejska współpracuje ze Schroniskiem dla Zwierząt w zakresie likwidacji zagrożenia 

wścieklizną poprzez wskazywanie miejsc gromadzenia się bezpańskich psów. Średnio raz w tygodniu 

dyżurni Straży Miejskiej przyjmowali zgłoszenia na temat:

- dzikich zwierząt błąkających się na terenie miasta,

- zwierząt padłych.

W roku 2011 Schronisko dla Zwierząt podjęło 2075  interwencji  wobec bezdomnych psów, 

z czego 698 z inicjatywy Straży Miejskiej Miasta Lublin.

W roku 2011 Straż Miejska wielokrotnie przyjmowała zgłoszenia o błąkających się po mieście 

dzikich zwierzętach. Przypadki takie, zgodnie z wypracowanymi procedurami, zgłaszane są do 

Schroniska dla Zwierząt, oraz Lubelskiego Centrum Małych Zwierząt. Wspólnie z pracownikami tych 

instytucji przeprowadzane są akcje odławiania zwierząt i wywożenia ich w bezpieczne miejsce. 
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WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ADMINISTRACYJNYMI

KLINIKA MAŁYCH ZWIERZĄT

Zgłoszenia przyjmowane przez Straż Miejską od mieszkańców dotyczyły głównie stwierdzonych 

przypadków przebywania na terenie miasta Lublin zwierząt drobnych, jak łasica, kuna oraz większych, 

jak sarna.

W takich sytuacjach funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali wszystkie takie miejsca do 

czasu przybycia specjalistycznych służb i zakończenia wszelkich czynności związanych z odłowieniem 

zwierzęcia. 
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WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁAMI URZĘDU MIASTA LUBLIN

W roku 2011 Straż Miejska Miasta Lublin współpracowała z wieloma wydziałami Urzędu Miasta 

Lublin, w zakresie posiadanych przez te wydziały kompetencji. Współpraca ta układała się na bardzo 

dobrym poziomie, za co w tym miejscu pragnę wyrazić podziękowanie Dyrektorom poszczególnych 

Wydziałów. 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA

KRYZYSOWEGO 

Wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska 

podejmowała w roku 2011 liczne inicjatywy mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w Lublinie. Prowadzona jest również współpraca przy likwidacji zagrożeń 

spowodowanych klęskami żywiołowymi. W takich przypadkach Wydział ten informowany jest w 

pierwszej kolejności w trybie alarmowym przez służbę dyżurną Straży Miejskiej, a następnie 

wykonywane są wspólnie odpowiednie działania o charakterze głównie interwencyjno - ratowniczym. 

WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

Funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonując swoje ustawowe zadania ściśle współpracowali z 

Wydziałem Spraw Administracyjnych. Współpraca polegała na konwojowaniu przewożonych 

dokumentów. Asystowano również pracownikom Wydziału Spraw Administracyjnych w obsłudze 

administracyjnej osób  starszych i niepełnosprawnych w ich miejscach zamieszkania, polegającej na 

dostarczaniu im dowodów osobistych.

Do asysty tej funkcjonariusze kierowani byli 53 razy.

WYDZIAŁ FINANSOWY

W 2011 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej 270 razy oddelegowani byli  do asysty 

pracownikom wydziału przy poborze opłaty targowej od osób prowadzących działalność handlową na 

terenach miejskich.
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WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁAMI URZĘDU MIASTA LUBLIN

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

 Współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska polegała na prowadzeniu wspólnych 

kontroli przestrzegania zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydanego 

na jej podstawie Regulaminu czystości i porządku na terenie miasta Lublin. 

Oprócz tego, na obszarze Zalewu Zemborzyckiego w okresie od maja do października 

funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnią służbę  na łodzi patrolowo - interwencyjnej, przekazanej Straży 

Miejskiej przez Wydział Ochrony Środowiska w  użytkowanie, której zadaniem jest dbałość o 

bezpieczeństwo użytkowników Zalewu, a  także pomoc dla tego Wydziału oraz Sanepidu pod kątem 

kontrolowania stanu zanieczyszczenia akwenu.

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

Funkcjonariusze Straży Miejskiej wielokrotnie oddelegowani byli do asysty przy kontroli lokali oraz 

wejściach do opuszczonych lokali, wspólnie z pracownikami dzielnicowych Administracji Domów 

Mieszkalnych zarządzających tymi nieruchomościami. Asysta taka w 2011 roku odbywała się 164 

razy.

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW

Współpraca z Zarządem Dróg i Mostów polegała głównie na informowaniu zarządcy drogi o 

zauważonych ubytkach w nawierzchni jezdni i chodników, mogących spowodować uszkodzenia 

pojazdów lub stanowiących zagrożenie dla pieszych. Funkcjonariusze dokumentowali również liczne 

przypadki szkód komunikacyjnych spowodowanych złym stanem dróg, o czym informowano firmy 

ubezpieczeniowe. W związku ze specyficznym charakterem wykonywanych w  tym zakresie zadań 

służbowych, od funkcjonariuszy Straży Miejskiej wymagana jest tu wysoka fachowość i dokładność 

m.  in. sporządzenia specjalistycznej dokumentacji fotograficznej i właściwego opisu miejsc takich 

zdarzeń.

W roku 2011 Straż Miejska skierowała do Zarządu Dróg i Mostów 210 notatek służbowych, 

dotyczących między innymi szkód komunikacyjnych.
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WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁAMI URZĘDU MIASTA LUBLIN

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Straż Miejska prowadzi działania 

ukierunkowane na pomoc osobom bezdomnym. Razem z pracownikami MOPR w okresie zimowym  

prowadzone są kontrole miejsc, gdzie przebywają osoby bezdomne, w  warunkach, które mogą 

zagrażać ich zdrowiu i życiu – tereny ogródków działkowych, dworców, przystanków oraz miejsca 

wskazywane przez mieszkańców naszego miasta. W wyniku tych działań, wiele osób odwieziono do 

miejscowych noclegowni lub miejsc zamieszkania.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej stale współpracują z Centrum Aktywności Środowiskowej 

MOPR przy ul. Grygowej, zabezpieczając m.in. imprezy środowiskowe oraz będąc w stałym kontakcie 

z kierownictwem Centrum.
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WSPÓŁPRACA Z RADAMI DZIELNIC

Straż Miejska Miasta Lublin na bieżąco współpracuje z Radami poszczególnych Dzielnic w takich 

kwestiach, jak kontrole pod kątem zaniedbań porządkowych, zabezpieczenia lokalnych imprez i 

festynów, bezpieczeństwo i porządek w komunikacji itp. Straż Miejska pozostaje w stałym kontakcie z 

zarządami lubelskich Rad Dzielnic, biorąc czynny udział w spotkaniach, na których poruszane są 

najbardziej istotne sprawy dotyczące mieszkańców dzielnic.

Spotkania takie odbywały się między innymi w siedzibach Rad Dzielnic: Kośminek, Za Cukrownią, 

Głusk, Czuby Południowe, Czuby Północne, Wrotków, Węglin Południowy, Węglin Północny, 

Wieniawa, Stare Miasto, Śródmieście, Bronowice, Tatary, Ponikwoda, Czechów Północny, 

Kalinowszczyzna. Główna tematyka spotkań to czystość, prawidłowość ruchu drogowego, porządek i 

bezpieczeństwo a także zabezpieczenia organizowanych przez Rady Dzielnic imprez 

okolicznościowych, na których również podejmowano akcje znakowania rowerów, zgodnie z lokalnym 

zapotrzebowaniem w tym zakresie. 

W 2011 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej, we współpracy z Radą Dzielnicy Wieniawa, 

prowadzili dyżury w komisariacie przy ul. Przy Stawie 2. 
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STANOWISKA KIEROWANIA

Ważnym aspektem działań Straży Miejskiej jest stały kontakt ze społecznością lokalną. Aby 

maksymalnie ułatwić mieszkańcom Lublina kontakt ze Strażą Miejską, zgłoszenia interwencji 

przyjmowane były w następujących punktach:

- całodobowo w Centrum Powiadamiania Kryzysowego przy ul. Okopowej, gdzie pracuje czterech 

funkcjonariuszy w systemie dwuzmianowym (zgłoszenia telefoniczne pod numer alarmowy 986)

- w godz. 6-22 w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Piłsudskiego 13 (zgłoszenia telefoniczne i 

bezpośrednie)

- całodobowo w Ratuszu (zgłoszenia telefoniczne i bezpośrednie).

Przyjęte zgłoszenia przekazywane są w trybie dyspozycji przez dyżurnych do realizacji 

funkcjonariuszom pełniącym służbę  patrolową na ulicach miasta. Dzięki zastosowaniu systemu GPS 

pozwalającego na szybkie zlokalizowanie patrolu znajdującego się najbliżej miejsca zdarzenia, skrócił 

się czas oczekiwania na interwencję. Funkcjonariusze kontaktują się  z dyżurnymi w przypadku, gdy 

zachodzi potrzeba wezwania Policji, pogotowia czy innych służb. 

W roku 2011 dyżurni Straży Miejskiej we wszystkich trzech punktach przyjmowania zgłoszeń, 

przyjęli ponad 17000 telefonicznych interwencji od mieszkańców Lublina.
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SEZONOWY POSTERUNEK STRAŻY MIEJSKIEJ „SŁONECZNY WROTKÓW”

Na początku maja otwarty został posterunek Straży Miejskiej na terenie ośrodka Słoneczny 

Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim. Placówka funkcjonowała w sezonie letnim, na dwie zmiany po 

dwóch strażników, przez siedem dni w tygodniu. 

Służba funkcjonariuszy pełniona bezpośrednio na miejscu w Posterunku nad Zalewem 

Zemborzyckim w sposób istotny przyczyniła się do poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa w tym 

rejonie.
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POMOC DZIECIOM (DOM DZIECKA, POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ, 
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY)

POMOC DLA WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA W SIEDLISZCZU

Dom Dziecka w Siedliszczu został utworzony w 2005 roku. Praktycznie od początku jego istnienia 

Straż Miejska objęła go swoją opieką i pomocą. Funkcjonariusze odwiedzają Dom Dziecka w każde 

święta Bożego Narodzenia i Dzień Dziecka, przywożąc małym mieszkańcom paczki ze słodyczami i 

zabawkami oraz sprzęt sportowy. Strażnicy starają się również spełniać dziecięce marzenia w zakresie 

wyposażenia Domu, wykazując przy tym wysoki stopień wrażliwości społecznej, przekazując również 

od siebie liczne dary.
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POMOC DZIECIOM (DOM DZIECKA, POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ, 
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY)

UCZESTNICTWO W AKCJI "POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ"

Straż Miejska Miasta Lublin po raz kolejny zaangażowała się w akcję "Pomóż dzieciom przetrwać 

zimę", organizowaną przez Radio Lublin i Panią Redaktor Ewę  Dados. Funkcjonariusze zabezpieczali 

miejsca zbiórki darów oraz służyli pomocą w zakresie transportu i logistyki. Uczestniczyli również w 

samej zbiórce darów od mieszkańców Lublina, która odbyła się dnia 27 listopada 2011 roku. 

UDZIAŁ STRAŻY MIEJSKIEJ W FINALE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 

POMOCY

Straż Miejska Miasta Lublin jak co roku pomagała w organizacji finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, który odbył się 9 stycznia 2011 roku. Funkcjonariusze dbali o bezpieczeństwo 

wolontariuszy prowadzących zbiórkę oraz służyli pomocą w zakresie transportu i logistyki. 
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ZMIANY PRZEPISÓW ODNOŚNIE HANDLU

Z dniem 19 listopada 2011 weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu Wykroczeń, 

przewidujące kary za handel w miejscach do tego niewyznaczonych. Straż Miejska Miasta Lublin 

podjęła kontrole miejsc, w których taki handel się odbywał, doprowadzając do jego usunięcia 

z chodników i innych miejsc niewyznaczonych na terenach miejskich.

Działania te spowodowały praktycznie likwidację zjawiska handlu na terenach miejskich. 
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FOTORADAR

W listopadzie 2011 roku Straż Miejska Miasta Lublin zakupiła z funduszy przyznanych przez Urząd 

Miasta Lublin fotoradar, który  zaczął funkcjonować w styczniu 2012 roku. Koszt fotoradaru to 121 tys. 

zł. Pod koniec roku 2011 funkcjonariusze przeszli szkolenie z obsługi urządzenia rejestrującego oraz 

związanych z tym przepisów. Szkolenie przeprowadzała m. in. Komenda Miejska Policji w Lublinie. 

KONTROLE PRZEPROWADZANE W JEDNOSTCE STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA 
LUBLIN

W roku 2011 w jednostce Straży Miejskiej Miasta Lublin przeprowadzono następujące kontrole:

- w dniach od 22 listopada do 13 grudnia 2011 r. kontrola Najwyższej Izby Kontroli,

- W dniach od 19 do 21 grudnia 2011 r. kontrola Wojewody Lubelskiego, przeprowadzona przez 

Komendę Wojewódzką Policji.

Obydwie kontrole pracę jednostki oceniły w sposób pozytywny.
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PRZYKŁADY SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ

W dniu 10 lutego 2011 roku patrol Straży Miejskiej otrzymał od dyżurnego informację, że na ulicy 

Ogrodowej zauważono pijanego mężczyznę prowadzącego małe dziecko. Patrol udał się na wskazane 

miejsce i zastał tam mężczyznę z dzieckiem na ręku, który szedł, zataczając się. Na miejsce wezwano 

patrol Policji, mężczyzna wraz z dzieckiem został przewieziony na I Komisariat. Badanie alkomatem 

wykazało u niego 2,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

W dniu 31 marca 2011 patrol Straży Miejskiej otrzymał informację, że w wiacie śmietnikowej przy 

ul. Świętokrzyskiej znajdują się  wyrzucone odpady medyczne. Po przybyciu na miejsce, 

funkcjonariusze stwierdzili znajdujące się w wiacie opakowania po odczynnikach chemicznych oraz 

pewną ilość dokumentacji medycznej. Za pośrednictwem dyżurnego Straży Miejskiej na miejsce 

wezwano patrol Policji I zabezpieczono miejsce znaleziska aż do jego przyjazdu.

W dniu 12 maja 2011 roku patrol Straży Miejskiej stwierdził przy ul. Topolowej dwie osoby 

spożywające alkohol. Po wylegitymowaniu okazało się, że jeden z chłopców jest nieletni, w związku z 

czym na miejsce wezwano patrol Policji. Chłopcy zostali przewiezieni na III Komisariat. Badanie 

wykazało u 15-letniego Janusza M. 0,44 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 

W dniu 23 maja 2011 roku około godziny 1.15 funkcjonariusze Straży Miejskiej zauważyli na ul. 

Radziszewskiego mężczyznę, który niszczył billboard reklamowy „Kulturalia 2011”. Mężczyzna został 

przewieziony na IV Komisariat. Na miejscu stwierdzono u niego 1,4 promila alkoholu w wydychanym 

powietrzu. 

W dniu 7 czerwca 2011 roku około godz. 9. 20 patrol Straży Miejskiej pełniący służbę  w okolicy ul. 

Bazylianówka, zauważył czterech młodych mężczyzn pijących piwo. Po wylegitymowaniu okazało się, 

że żaden z  nich nie ma ukończonych 18  lat. Na miejsce wezwano patrol Policji, chłopcy zostali 

przewiezieni na II Komisariat. Wskazali również sklep, w którym zakupili alkohol. 

W dniu 5 września 2011 roku ok. godziny  7.50 podczas patrolowania ul.  Zemborzyckiej, 

funkcjonariusze Straży Miejskiej zauważyli grupkę  młodych mężczyzn, palących papierosy na 

przystanku autobusowym. Po wylegitymowaniu stwierdzono, że są oni nieletni oraz, że są uczniami 

Zespołu Szkół nr 6. Dwóch z nich przyznało się, że ma nadzór kuratorski. Uczniowie zostali 

odprowadzeni do szkoły, a funkcjonariusze przeprowadzili rozmowę na ich temat z p. Dyrektor Szkoły. 
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PRZYKŁADY SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ

W dniu 15 września 2011 roku około godz. 16.25 patrol Straży Miejskiej znajdujący się przy ul. 

Stokrotki otrzymał informację  o  wypadku drogowym przy ulicy Armii Krajowej. Funkcjonariusze 

niezwłocznie udali się na miejsce wypadku, gdzie zastali ranną kobietę  oraz trzy inne osoby biorące 

udział w zdarzeniu. Strażnicy udzielili rannej pierwszej pomocy oraz wezwali poprzez dyżurnego CPK 

Pogotowie ratunkowe i Policję.

W dniu 11 listopada 2011 roku około godziny 23.30 patrol Straży Miejskiej zatrzymał mężczyznę, 

który zdjął i zabrał flagę  państwową z budynku Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. 

Chopina. Na miejsce wezwany został patrol Policji, któremu przekazano mężczyznę oraz odzyskaną 

flagę.

W dniu 26 grudnia 2011 roku około godz. 21.30 funkcjonariusze Straży Miejskiej, przebywający w 

siedzibie jednostki, usłyszeli głośny huk na ulicy. Następnie stwierdzili, że na skrzyżowaniu ulic 

Piłsudskiego i Dolnej Panny Marii zderzyły się  dwa pojazdy. Strażnicy niezwłocznie udali się na miejsce 

wypadku, gdzie udzielili pomocy poszkodowanym oraz zabezpieczyli miejsce do czasu przyjazdu 

Policji, Pogotowia oraz Straży pożarnej.

Strażnicy miejscy skierowali dwa wnioski o ukaranie osoby, która na parkingu płatnym przy ul. I 

Armii Wojska Polskiego prowadziła sprzedaż biletów parkingowych, będąc w stanie nietrzeźwości. 

Obie sprawy zakończyły się skazaniem obwinionego na karę grzywny.
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I. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemuWykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemuWykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

1. Art. 50 Nieopuszczenie zbiegowiska mimo wezwania 1 300 zł

2. Art. 51 par. 1 zakłócenie spokoju lub spoczynku krzykiem, hałasem; 

wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym

14 3200 zł

3. Art. 54  wykr. przeciw przepisom porządkowym o zachowaniu w 

miejscu publicznym

1 100 zł

4. Art. 58 Żebranie w sposób oszukańczy lub natarczywy 1 40 zł

5. Art. 601 par. 1 Działalność gosp. bez wpisu do ewidencji, rejestru lub 

koncesji

19 2350 zł

6. Art. 63a par.1 Umieszczanie plakatu w miejscu do tego 

nieprzeznaczonym

24 2290 zł

7. Art. 64a par. 1 i 2 Brak tabliczki z numerem domu, nazwą ulicy, brak 

oświetlenia

2 150 zł

II. Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznymWykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznymWykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym

1. Art. 65 par. 1 Umyślne wprowadzenie w błąd co do tożsamości, 

obywatelstwa, zawodu, miejsca zamieszkania

15 4600 zł

III. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mieniaWykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mieniaWykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

1. Art. 72 Brak zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego 1 100 zł

2. Art. 74 par. 1 Niszczenie lub uszkadzanie napisów i znaków 

ostrzegających o niebezpieczeństwie

2 1  000 zł

3. Art. 75par. 1 Wystawianie, wywieszanie, rzucanie ciężkimi 

przedmiotami, wylewanie płynów lub nieczystości

1 50 zł

4. Art. 77 Brak środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia 44 4800 zł

STATYSTYKA WYNIKÓW ZA 12 MIESIĘCY 2011 ROKU
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IV. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacjiWykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacjiWykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

1. Art. 88 Prowadzenie lub pozostawienie pojazdu bez wymaganego 
oświetlenia

5 500 zł

2. Art. 90 Tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej lub w 

str. zam.

343 40650 zł

3. Art. 91 Zanieczyszczenie dr. publ., pozostawienie pojazdu, 

przedmiotu lub zwierzęcia

7 600 zł

4. Art. 92 par. 1 Niestosowanie się do znaku, sygnału lub polecenia os. 

kierującej ruchem

5775 579360 zł

5. Art. 94 par. 1 i 2 Prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub mimo braku 

dopuszczenia poj. do ruch

3 1500 zł

6. Art. 95 Prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów 21 1450 zł

7. Art. 96, par. 3 Niewskazanie, na żądanie uprawnionego organu, 

osoby kierującej pojazdem

25 780 zł

8. Art. 97 Wykroczenia przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie 

lub porządku ruchu na dr. publ.

1640 185860 zł

9. Art.98 Niezachowanie ostrożności prowadząc pojazd poza dr. publ., 

niezastosowanie się do przepisów dot. dróg wewn.

1 100 zł

10. Art. 101 1 200 zł

11. Koperta inwalidzka 59 29500 zł

VI Wykroczenia przeciwko zdrowiuWykroczenia przeciwko zdrowiuWykroczenia przeciwko zdrowiu

1. Art. 117 Niezabezpieczenie właśc. stanu sanitarnego nieruchomości, 

niestosowanie do nakazów dot. zwalczania chorób zakaźnych

3 300 zł

VII. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznejWykroczenia przeciwko obyczajności publicznejWykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

1. Art. 140 Nieobyczajny wybryk 30 3100 zł

2. Art. 141 Umieszczanie w miejscu publ. nieprzyzwoitego ogłoszenia, 

napisu, rysunku lub używanie nieprzyzwoitych słów

43 4150 zł

VIII. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznegoWykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznegoWykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

1. Art. 143 par. 1 Niszczenie urządzeń przeznaczonych do użytku 

publicznego

2 100 zł

2. Art. 144 par. 1 i 2 Niszczenie, uszkadzanie roślinności 1715 121040 zł

3. Art. 145 Niszczenie lub zaśmiecanie miejsc dostępnych dla 

publiczności

141 11850 zł
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IX. Szkodnictwo leśne, polne i ogrodoweSzkodnictwo leśne, polne i ogrodoweSzkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

1. Art. 161 Wjazd pojazdem do lasu w miejscu niedozwolonym 34 3350 zł

X. Ustawa z dn. 26.10.82 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowiUstawa z dn. 26.10.82 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowiUstawa z dn. 26.10.82 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

1. Art. 43'  Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 1080 108000 zł

XI. Ustawa z dn. 11.05.01 Prawo o miarachUstawa z dn. 11.05.01 Prawo o miarachUstawa z dn. 11.05.01 Prawo o miarach

1. Art. 26 par. 1 Użytkowanie przyrządów pomiarowych niespełniających 

wymagań

1 50 zł

XII. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminachUstawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminachUstawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

1. Art. 10 pkt 2a Niestosowanie się do postanowień Regulaminu 355 37290 zł

a. przy wyprowadzaniu psów 77 6200 zł

b. zanieczyszczenie przez psa terenu przeznaczonego do użytku 

publicznego 

108 6300 zł

c. zaniedbania porządkowe 156 23540 zł

d. spalanie odpadów 13 1150 zł

XIII. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniuUstawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniuUstawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu

1. Palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych 572 18960 zł

XIV. Ustawa o odpadachUstawa o odpadachUstawa o odpadach

1. Art. 70 ust. 3 Składowanie odpadów w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych

15 1700 zł

2. Art. 71 Spalanie odpadów 1 50 zł

RAZEMRAZEM 11997 1169420 ZŁ


