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I

FUNKCJONOWANIE STRAŻY MIEJSKIEJ

Straż  Miejska  w  Lublinie  została  powołana  Zarządzeniem  Nr  2  z  13  maja  1991  roku 
Prezydenta Miasta Lublina. 10 czerwca 1991 roku grupa 35 osób zapoczątkowała działalność Straży 
Miejskiej.    W kolejnych latach stosownymi decyzjami władz Miasta sukcesywnie zwiększana była 
liczba funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 

Z  dniem  1  stycznia  2004  roku  Uchwałą  Nr  291/XII/2003  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia 
20  listopada  2003  roku  Straż  Miejska  na  prawach  wydziału  przekształcona  została  w  jednostkę 
organizacyjną  Gminy.  Straż  Miejska  liczy  obecnie  115  funkcjonariuszy  oraz  6-ciu  pracowników 
cywilnych. Na trwałe wpisana jest do rodziny służb mundurowych Garnizonu Miasta Lublin, służąc 
radą  i  pomocą  mieszkańcom  oraz  w  sposób  bezpośrednio  przyczynia  się  do  zapewnienia  ładu 
i porządku publicznego.

Ustawowe zadania  i  zasady funkcjonowania  określa  Ustawa z  dnia  29  sierpnia  1997 roku 
o Strażach Gminnych (Dz.U.Nr 123,poz.779 ze zm.).

W  marcu  2006  roku  Straż  Miejska  Miasta  Lublin  powiększyła  się  o  15-tu  nowych 
funkcjonariuszy na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Lublina o zwiększeniu etatów tej jednostki, 
na co zostały zaplanowane środki budżetowe w budżecie Miasta Lublina na 2006 rok. 
      

Wykonując  swoje  obowiązki  określone  Ustawą  Straż  Miejska  przyjmuje  interwencje  od 
mieszkańców, kieruje notatki  służbowe do realizacji,  nakłada grzywny w drodze mandatu karnego 
oraz  kieruje  do  Sądu wnioski  o  ukaranie.  Sprawuje  więc  funkcję  kontrolną  w stosunku do  osób, 
przedsiębiorstw  i  instytucji  w  zakresie  ich  działania  na  rzecz  mieszkańców. 
Z biegiem lat zwiększyła się ilość wykroczeń związana z eksplozją motoryzacji w Lublinie.

          Dzięki  Straży Miejskiej  nastąpiła  poprawa porządku na ulicach i  chodnikach opanowanych 
przez  nieprawidłowo  parkujące  auta.  Zmniejszyła  się  w  znacznym  stopniu  liczba  zaniedbanych, 
zanieczyszczonych  posesji  oraz  terenów,  na  których  nielegalnie  gromadzono  odpady.  Działania 
podejmowane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej wynikają z potrzeby utrzymania porządku na 
terenie miasta Lublina. Rocznie strażnicy podejmują kilkadziesiąt tysięcy interwencji w szczególności 
od  mieszkańców,  którzy  zgłaszają  problemy  zarówno  w  zakresie  czystości  jak  również  kwestie 
dotyczące  bezpieczeństwa  i  tytułem  popełnionych  wykroczeń  nakładają  mandaty  karne  na  kwotę 
1 miliona  złotych  jak również  przekazują  Policji  kilkudziesięciu  sprawców przestępstw oraz  osób 
poszukiwanych. 

Pozytywny  wpływ  działań  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin  jest  widoczny,  a  duża  liczba 
zgłoszeń  z  prośbą  o  pomoc  świadczy  o  ogromnym  zaufaniu  oraz  wierze  w  skuteczność  metod 
i  szybkości  realizacji  zgłoszonych  uwag.  Mieszkańcy odbierają  Straż Miejską jako przedstawicieli 
porządku na szczeblu lokalnym, czego dowodem są liczne podziękowania za pomoc i współpracę. 
Wykonując  swoje  obowiązki  Straż  Miejska  sprawuje  funkcje  kontrolna  w stosunku do  osób oraz 
instytucji w zakresie ich działania na rzecz mieszkańców.

• 2



Osiągnięte wyniki zależą w dużym stopniu od zintegrowania ze środowiskiem, systematycznej 
pracy  i  współdziałania  z  instytucjami,  przepływu  informacji  o  nieprawidłowościach  oraz  ścisłej 
współpracy z Policją.

Pomimo  różnych  obiektywnych  trudności   Straż  Miejska  Miasta  Lublin  będzie  nadal 
podejmowała   wspólnie  z  innymi  podmiotami  działania  mające  na  celu  podniesienie  stanu 
bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Lublina.

II

STRAŻ MIEJSKA 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Straż Miejska dotychczas postrzegana jako służba zajmująca się tylko egzekwowaniem 
przepisów porządkowych zmienia swoje oblicze. Obecnie głównymi priorytetami są :    
-    poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców,
- egzekwowanie przepisów wobec kierowców pozostawiających swoje pojazdy w miejscach 
      stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym,
- szczegółowe kontrole miejsc, w których właściciele psów nie stosują się do przepisów uchwały.
- ciągłe doskonalenie form i metod służby zmierzające do stałego podnoszenia efektywności pracy 

jednostki
- egzekwowanie przepisów Uchwały Rady Miasta Lublin Nr 207/VII/2003 oraz 963/XXXIX/2006 

dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie.

Funkcje straży:

-ochronna - związana z utrzymywaniem porządku na terenie gminy,

-porządkowa -  egzekwowanie  przestrzegania  przez  społeczność  lokalną  przepisów  prawa 
w zakresie porządku publicznego,

-prewencyjna -  stałe  patrolowanie  ulic  i  osiedli  gminy  oraz  realizacja  zgłaszanych  do  straży 
interwencji w zakresie ochrony porządku publicznego,

-profilaktyczna  -  zapobieganie  przestępstwom,   wykroczeniom i zjawiskom kryminogennym, 
prowadzenie profilaktyki wychowawczej wśród dzieci i młodzieży,

-informacyjna     - informowanie służb i instytucji o zaobserwowanych zagrożeniach, informowanie 
społeczności lokalnej o stanie i rodzajach występujących zagrożeń oraz sposobach ich eliminacji,

-społeczno-administracyjna -  współdziałanie  w zakresie  bezpieczeństwa i  porządku publicznego 
z zainteresowanymi  organami  państwowymi,  samorządowymi i organizacjami społecznymi,

-integrująca  społeczności  lokalne  -  poprzez  udział  w  imprezach  sportowych,  kulturalnych, 
charytatywnych  organizowanych  przez  gminę,  organizacje  społeczne,  szkoły,  straż  gminną 
(miejską).
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Straż wykonuje zadania  w zakresie  ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i  aktów 
prawa miejscowego.

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2)  współdziałanie  z  właściwymi  podmiotami  w  zakresie  ratowania  życia  i  zdrowia  obywateli, 
pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych 
zagrożeń,
3) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc 
zagrożonych  takim  zdarzeniem  przed  dostępem  osób  postronnych  lub  zniszczeniem  śladów  i 
dowodów,  do  momentu  przybycia  właściwych  służb,  a  także  ustalenie,  w  miarę  możliwości, 
świadków zdarzenia,
4) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
5) doprowadzanie osób nietrzeźwych do policyjnej izby zatrzymań lub miejsca ich zamieszkania, 
jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się 
6) w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych 
osób,
7)  informowanie  społeczności  lokalnej  o  stanie  i  rodzajach  zagrożeń,  a  także  inicjowanie 
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń 
oraz  zjawiskom  kryminogennym  i  współdziałanie  w  tym  zakresie  z  organami  państwowymi, 
samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczają praktycznie wszystkie imprezy odbywające się
      na terenie miasta Lublina.

Ponadto wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym decyzją Komendanta Straży
     Miejskiej z dniem 1 stycznia 2005 roku wprowadzona została dodatkowo służba nocna w
     godzinach 22:00-6:00 co powoduje, że jednostka pracuje aktualnie całodobowo.

Kierunki działania

1. Ścisła współpraca z MPK w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa pasażerów w autobusach oraz 
w okolicach przystanków autobusowych.

2.  Nadzór nad ścieżką rowerową oraz terenem wokół Zalewu Zemborzyckiego ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na bezpieczeństwo wypoczywających mieszkańców oraz na fakt spożywania 
napojów alkoholowych głównie przez osoby nieletnie.

3. Współpraca  z korporacjami taksówkowymi w ramach programu „Bezpieczna taksówka”.
4. Współpraca z Dyrekcjami Placówek Oświatowych
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Statystyka wyników Straży Miejskiej Miasta Lublin za okres 
od 1 stycznia - 31 grudnia 2006 roku

W okresie  od dnia 1 stycznia  2005 do 31 grudnia 2006 roku funkcjonariusze Straży 

Miejskiej Miasta Lublin przeprowadzili 147 tys. 508 kontroli w tym:

- posesje – 10 tys. 742

- obiektów handlowych – 7 tys. 789

- obiektów użyteczności publicznej – 50 tys. 240

Podczas kontroli ujawniono 45 tys. 259 wykroczeń

w tym porządkowych – 9 tys. 218

drogowych – 20 tys. 170

upomnienia – 15 tys. 650

ilość interwencji – 19 tys. 977

mandat karny kredytowany – 13 tys. 396 sztuk na kwotę 1 mln. 342 tys. 530 zł.

mandat karny gotówkowy – 105 sztuk na kwotę 9 tys. 930 zł.

skierowano 221 sprawy do Sądu Grodzkiego

- asysty z wydziałem handlu – 152 ( 152 funkcjonariuszy x 8 h =1 tys. 216 roboczo godzin)

- oddelegowanie -  komisja poborowa – 36 ( 72 funkcjonariuszy x 8 h = 576 roboczo godzin)

- asysta ZNK – 75 ( 150 funkcjonariuszy x 3 h = 450 roboczo godzin)

- oddelegowania - Policja – 378 funkcjonariuszy x 8 h = 3 tys. 024 roboczo godzin

- asysta inne wydziały UM – 187 ( 374 funkcjonariuszy x 3 h = 1 tys. 122 roboczo godzin)

- asysta sanepid – 21 ( 42 funkcjonariuszy x 3 h = 126 roboczo godzin)

- zabezpieczenia imprez – 157 ( 628 funkcjonariuszy x 4 h = 2 tys. 512 roboczo godzin)

- asysta z komisją alkoholową – 30 ( 60 funkcjonariuszy x 5 h = 300 roboczo godzin )
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Realizowane kierunki działania

1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zagrożenia ze strony osób nietrzeźwych, szczególnie osób spożywających napoje alkoholowe 
w miejscach publicznych postrzegane są przez mieszkańców Lublina, jako mające znaczny wpływ na 
ich  poziom poczucia  bezpieczeństwa.  Jednym z  priorytetowych  zadań Straży Miejskiej  było  więc 
przeciwdziałanie tym zagrożeniom.

Wobec popełniających tego typu wykroczenie skierowano  19 wniosków o ukaranie do Sądu 
Grodzkiego oraz nałożono 691 mandaty karne na kwotę 69 tys. 100 złotych.
Działania  strażników w tym zakresie nie ograniczały się tylko do podejmowania czynności wobec 
osób spożywających napoje alkoholowe, ale również było to w 23 przypadkach doprowadzenie osób 
nietrzeźwych  do  policyjnej  izby  zatrzymań  lub  miejsca  zamieszkania.  Realizowane  to  było 
w przypadkach, gdy osoby te zachowaniem swoim dawały powód do zgorszenia w miejscu 

publicznym lub znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażały 
życiu  i  zdrowiu  innych  osób.  Przeciwdziałając  tym  zagrożeniom  strażnicy  realizowali  również 
kontrole  placówek  prowadzących  obrót  napojami  alkoholowymi.  Wspólnie  z  Komisją  ds. 
rozwiązywania  problemów  alkoholowych  przeprowadzono  225 kontroli  obiektów  i  placówek 
handlowych w wyniku których,  stwierdzono  71 przypadków dotyczących sprzedaży tych napojów 
osobom  do  lat  18,  osobom  nietrzeźwym  oraz  sprzedaży  bez  zezwolenia  lub  wbrew  warunkom 
określonym w zezwoleniu w związku z czym nałożono 6 mandatów karnych na kwotę 700 zł. oraz 
udzielono 65 pouczeń.

2) Czyste miasto

Program ten ma na celu poprawę estetyki miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Centrum, 
które stanowi wizytówkę Lublina. Systematycznymi kontrolami stanu czystości i porządku objęto całe 
miasto.  Działania  te  okresowo  są  intensyfikowane  np.  w  przypadku  obwitych  opadów  śniegu, 
wiosennych  porządków  czy  też  akcji  „Sprzątanie  Świata”.  Przy  okazji  kontroli  sprawdzane  jest 
oznakowanie  ulic  i  placów,  sprawność  urządzeń  użyteczności  publicznej  oraz  egzekwowane  są 
przepisy dotyczące czystości i ochrony środowiska. W 2006 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej na 
podstawie art. 10 i 10A ust. 2 i 2A Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożyli 
1294 mandaty karne na kwotę 101 tys. 100 złotych, udzielili 6 tys. 271 pouczeń oraz skierowali 25 
wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego.  
  

3) Czyste place zabaw i piaskownice

W  2006  roku  podobnie  jak  w  poprzednich  latach   strażnicy  sprawdzali  porządek  i  stan 
techniczny lubelskich piaskownic oraz placów zabaw. Kontrolowana była czystość piasku, porządek 
wokół  terenu  placu,  sprawność  techniczna  urządzeń  oraz  spełnienie  standardów  bezpieczeństwa. 
Wszelkie zastrzeżenia zgłoszono zarządcom terenów na których znajdowały się kontrolowane obiekty.
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4) W trosce o środowisko naturalne  

Straż Miejska podczas swoich codziennych zadań zajmuje się zwalczaniem wykroczeń oraz 
przestępstw związanych z ochroną środowiska naturalnego. Polega to na kontroli i obserwacji dzikich 
wysypisk śmieci, kontroli posesji pod kątem przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, ujawnianiu i ściganiu sprawców niszczenia zieleni, a w szczególności nielegalnej wycinki 
drzew i kontroli gospodarki wodno – ściekowej. 

5) 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. 

Od  lipca  2004  roku  Straż  Miejska  zajmuje  się  usuwaniem  pojazdów  nieprawidłowo 
zaparkowanych  i  stwarzających  zagrożenie  w ruchu  drogowym.  W wyniku  podjętych  interwencji 
w  2006  roku  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  wydali  dyspozycję  usunięcia  z  drogi 
200 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.

Decyzją  Komendanta  Straży  Miejskiej  utworzone  zostały  2-patrole  mające  na  celu 
zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie ścieżki rowerowej i Zalewu Zembrzyckiego.

Ważnym aspektem rzutującym na estetykę  miasta jest porzucanie pojazdów zużytych lub nie 
nadających się do użytkowania.  Wraki stanowią odpady niebezpieczne dla środowiska i  jako takie 
powinny być przekazane w celu utylizacji do wyspecjalizowanego zakładu lub do składnicy złomu. 
Niestety właściciele wraków, chcąc uniknąć związanych z tym kosztów często porzucają je na ulicach 
miasta, parkingach czy nawet w lasach. 
W wyniku podejmowanych czynności wraki usuwane są z ulic oraz parkingów osiedlowych.

Wśród istotnych, ustawowych zadań Straży Miejskiej znajduje się czuwanie nad porządkiem 
i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. W okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 2006 stwierdzono 20 tys. 170 przypadków wykroczeń drogowych w wyniku 
których  nałożono  11 tys.  183 mandaty karne  na  kwotę  1  mln.  149 tys.  860 złotych,  udzielono 
8 tys. 841 pouczeń, a w 146 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego. 
 

6) Współpraca z Zarządami i Radami Dzielnic  

Aby  poprawić  poczucie  bezpieczeństwa  mieszkańców  Lublina  Straż  Miejska  pozostaje 
w  stałym  kontakcie  ze  społecznością  lokalną  .  Utrzymywane  są  kontakty  z  Zarządami  i  Radami 
Dzielnic, których przedstawiciele informują Straż Miejską o miejscach występowania zagrożeń  na ich 
terenie. Radni organizują także spotkania z mieszkańcami poszczególnych osiedli, na których każdy 
może zgłosić przedstawicielowi Straży Miejskiej dostrzegane przez siebie zagrożenia oraz przekazać 
uwagi,  które pomogą w efektywniejszym ich rozwiązywaniu.  W 2006 roku strażnicy uczestniczyli 
w wielu spotkaniach  z kierownictwem poszczególnych spółdzielni  i  administracji  mieszkaniowych 
oraz z Radami Osiedlowymi. Rozwijany przez lata model współpracy z Radami Osiedli skutkuje coraz 
bardziej efektywnymi działaniami, ukazuje wpływ społeczności lokalnej na poprawą stanu i poczucia 
bezpieczeństwa, wśród mieszkańców lubelski osiedli.
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7) Bezpieczna młodzież  

Prowadzone  przez Straż Miejską stałe działania  prewencyjne  mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa  uczniom  w  rejonach  szkół.  Straż  współpracuje  z  kilkudziesięcioma  szkołami  na 
terenie miasta, np.  przy ulicach : Wajdeloty, Struga, Rzeckiego, Długosza, Al. Racławickich, Zuchów, 
Tumidajskiego,  Lwowskiej,  Poturzyńskiej,  Śliwińskiego,  Pogodnej,  Łabędziej,  Wł.  Jagiełły, 
Elektrycznej, Kunickiego, Mickiewicza i innych.

Jednocześnie  Straż  Miejska  zabezpiecza  dyskoteki  szkolne,  spotkania  edukacyjne  i  inne 
uroczystości  odbywające  się  na  ich  terenie   oraz  reaguje  na  zgłaszane  problemy  dotyczące 
bezpieczeństwa.

W ramach programu Bezpieczne Miasto Straż Miejska w porozumieniu z Komendą Miejską 
Policji  prowadzi  kontrole  mające  na celu  wyeliminowanie  i  przeciwdziałanie  aktom przestępczym 
w  rejonach  szkół  oraz  miejsc,  gdzie  istnieje  duże  prawdopodobieństwo  wystąpienia  zdarzeń 
przestępczych. Koncepcja zakłada wspólne działania  Straży Miejskiej i Policji w  rejonach najbardziej 
zagrożonych placówek oświatowych. 

1. reakcja i natychmiastowe zgłoszenie do Straży Miejskiej i Policji wszelkiego typu prób 
wymuszeń oraz innych przestępstw, które zaistnieją na terenie szkół bądź w ich 
sąsiedztwie, 

2. powroty uczniów do domu w dużych grupach minimalizujących zagrożenie,
3. informowanie dyrekcji o osobach obcych lub podejrzanych przebywających w rejonie 

szkoły, 
4. wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej w okolicach szkół,
5. popularyzacja w postaci ulotek czy broszur sposobów bezpiecznego zachowania,
6. podejmowanie stałej współpracy z dyrekcjami szkół w zakresie wzajemnej wymiany 

informacji o występujących zagrożeniach oraz podejmowanie wszelkich niezbędnych 
działań w tym zakresie,

7. udział w programach telewizyjnych i radiowych  mających na celu uświadomienie 
zagrożeń i wskazanie sposobów ich unikania.

8) Współpraca ze środkami masowego przekazu

Kolejnym  bardzo  ważnym  partnerem  w  działaniach  służącym  naszym  mieszkańcom,  są 
przedstawiciele  masowego  przekazu.  W  ramach  tej  współpracy  informacje  o  interwencjach 
podejmowanych  przez  strażników  zamieszczane  są  między  innymi  w  „Kurierze  lubelskim”, 
„Dzienniku wschodnim”, „Gazecie wyborczej” oraz lubelskich stacjach telewizyjnych ( TVP 3 Lublin) 
i radiowych ( Radio Lublin , Radio Puls, Radio Centrum, RMF FM, Radio Zet, Radio ESKA). Straż 
Miejska  zapraszała  dziennikarzy  do  współuczestniczenia  w  patrolowaniu  miasta.  Efektem  tej 
współpracy  nie  były  jedynie  przekazy  relacji  z  interwencji  czy  zdarzeń,  w  których  uczestniczyli 
funkcjonariusze  Straży  Miejskiej,  lecz  także  próba  prezentacji  i  pracy,  by  mieszkańcy postrzegali 
strażników nie tylko jako surowych egzekutorów prawa, lecz przede wszystkim, jako osoby służące 
pomocą i chroniące codziennie spokój i porządek publiczny.

• 9



III

WSPÓŁPRACA STRAŻY MIEJSKIEJ Z INSTYTUCJAMI 
ADMINISTRACYJNYMI I FORMACJAMI  MUNDUROWYMI 

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 Straż  Miejska  współpracuje  w  zakresie  swoich  uprawnień  ze  wszystkimi  instytucjami 
administracyjnymi  i  formacjami  mundurowymi  (Policja,  Straż  Graniczna,  Straż  Ochrony  Kolei, 
Żandarmeria Wojskowa, Straż Pożarna). 

Współpraca z Policją

Decyzją Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin i Komendanta Wojewódzkiego Policji 
utworzono patrole mieszane składające się ze strażników i policjantów, mające na celu kontrole pod 
względem bezpieczeństwa w rejonach lubelskich szkół. Ze względu na charakter działań, nazwano tą 
akcję „ GIMBUS PATROL”. Straż Miejska i Policja przekazała do tego celu po jednym, specjalnie 
oznakowanym pojeździe służbowym oraz funkcjonariuszy stanowiących załogi tych pojazdów. 

Ponadto w 2006 roku  w ramach wspólnych patroli  prewencyjnych z Policją, skierowano do 
służby  378  funkcjonariuszy  Straży  Miejskiej  (  patrole  prewencyjne,  zabezpieczanie  imprez 
masowych, służby z ruchem drogowym ).

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców:

.1 kierowanie wspólnych patroli Straży Miejskiej i Policji w rejony najbardziej zagrożone 
przestępczością,

.2 przeprowadzanie wspólnych działań prewencyjno – kontrolnych ( akcja „PIESZY” ),

.3 przekazywanie Policji  sprawców przestępstw oraz osób poszukiwanych,

.4 zabezpieczanie miejsc przestępstw do czasu przybycia Policji oraz ustalania świadków 
zdarzeń,

.5 współdziałanie w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

.6 tworzenie wspólnych procedur współdziałania w przypadkach zagrożenia,

.7 komunikacja dwustronna między służbami,

.8 współpraca w zakresie niesienia natychmiastowej pomocy – Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego (CPR)

.9 gromadzenie i analizy  informacji o zagrożeniach i  przyczynach, organizowanie działań 
zapobiegawczych zarówno w sferze technicznej i organizacyjnej oraz zainteresowania 
społecznego problematyką bezpieczeństwa,
.10 realizowanie wspólnych działań w zakresie programu „ Bezpieczne miasto „
.11 współpraca z Radami Osiedli poprzez tworzenie osiedlowych punktów 
interwencyjnych,
.12 konsultowanie i współdziałanie pomiędzy Strażą Miejską i Policją, rozmowy w 
lokalnych społecznościach.
.13 realizowanie wspólnych działań z korporacjami taksówkowymi „Bezpieczna 
Taksówka”
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 Współpraca z pozostałymi formacjami mundurowymi

1. Straż Graniczna 
-działania w zakresie przeprowadzania kontroli osób nielegalnie przebywających na 
terenie miasta.

2. Żandarmeria Wojskowa 
-wspólne patrole w rejonach jednostek wojskowych i dworców PKS i PKP podczas 
poborów i zwalniania żołnierzy do cywila oraz przysięg wojskowych, 
-przekazywanie żołnierzy – sprawców przestępstw i wykroczeń.

3. Straż Ochrony Kolei  
-wspólne patrole w rejonie dworca głównego PKP w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
podróżnym, 
-kontrola torowisk i bocznic kolejowych z uwagą na prawidłowy ruch pieszych w ich 
obrębie, oraz na wybryki chuligańskie i kradzieże mienia.

4. Straż Pożarna 
-udzielanie pomocy w zabezpieczaniu miejsc pożarów, 
-wypadków drogowych, 
-zdarzeń losowych, 
-miejsc prowadzenia akcji ratunkowych, 
-współpraca w zakresie przekazywania informacji o zagrożeniach ( pożary, sople i 
nawisy śnieżne, powodzie itp.) 
-pełnienie wspólnych służb w ramach Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Ćwiczenia pozoracyjne ze Strażą Pożarną i Agencjami Ochrony Osób i Mienia.

 Współpraca z Instytucjami Administracyjnymi 

.1 Placówki Oświatowo – Wychowawcze 
-patrole Straży Miejskiej w rejonach placówek oświatowych mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa uczniów, 
-prelekcje w szkołach na temat bezpieczeństwa i sposobach unikania zagrożeń, 
-stała współpraca z dyrekcjami placówek oświatowych w zakresie rozwiązywania 
problemów.

.2 Administracje -współpraca w zakresie rozwiązywania problemów mieszkańców, 
-organizowanie osiedlowych punktów interwencyjnych mających na celu bliższy kontakt z 
mieszkańcami, -informowanie mieszkańców  w formie ulotek informacyjnych o 
obowiązkach właścicieli zwierząt, -pomoc i asysta w przejmowaniu lokali komunalnych, -
współpraca w zakresie utrzymania porządku i czystości w rejonach Spółdzielni 
Mieszkaniowych.

.3 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 
-kontrole porządkowe i sanitarne posesji, 
-kontrolowanie targowisk pod względem przestrzegania warunków sanitarnych przy 
obrocie środkami spożywczymi ( grzyby, nabiał, mięso).

.4 Schronisko dla zwierząt                                                                                                           -
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współpraca w celu likwidacji zagrożenia wścieklizną, 
-wskazywanie miejsc gromadzenia się bezpańskich psów. 

.5 Schroniska dla osób bezdomnych i placówki MOPR                                         - 
monitorowanie miejsc (szczególnie w okresie zimowym ), w których przebywają osoby 
bezdomne, 
-asysta i nadzór nad porządkiem podczas wypłacania zasiłków w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie.

.6 Izba Dziecka 
-doprowadzanie osób nieletnich ( sprawców przestępstw i wykroczeń oraz uciekinierów 
z zakładów wychowawczych ).

.7 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
-w okresie świątecznym kontrola punktów sprzedaży drzewek iglastych, 
-kontrola wszelkiego typu nieprawidłowości związanych z zachowaniem się w lasach.

 Współpraca z Wydziałami Urzędu Miasta

1. Wydział Spraw Administracyjnych -zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas 
trwania komisji poborowej, -dostarczanie dowodów osobistych osobom niepełnosprawnym, 
-asysta podczas poboru opłaty targowej, -rozwożenie obwieszczeń i plakatów 
informacyjnych.

2. Wydział Spraw Społecznych 
-prowadzenie wspólnych kontroli z Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 
placówek handlowych i lokali gastronomicznych, 
-spożywania napojów alkoholowych w obrębie tych placówek, 
-sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim.

3. Wydział Gospodarki Komunalnej  
-asysta podczas kontroli biletów parkingowych, 
-nadzór nad stanem technicznym i przejezdnością dróg, 
-kontrola czystości terenów będących we władaniu Urzędu Miasta.

4. Wydział Ochrony Środowiska 
-wspólne kontrole  i nadzór nad stanem degradacji środowiska naturalnego, 
-wspólna ocena szkód i przeciwdziałanie niszczeniu zieleni, 
-kontrole „dzikich” wysypisk śmieci.

5. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Mieszkańców 
-współpraca przy likwidacji zagrożeń spowodowanych klęskami żywiołowymi.
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