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Wstęp

Rok 2014 był dla Straży Miejskiej Miasta Lublin okresem działań nakierowanych przede
wszystkim na utrzymanie spokoju i porządku w mieście. Szczególny nacisk kładliśmy na poprawę
czystości,  dyscyplinowanie  właścicieli  psów,  zwalczanie  procederu  nielegalnego  handlu  oraz
umieszczania  plakatów,  reklam,  ogłoszeń  itp.  w  miejscach  do  tego  nie  wyznaczonych,
przeciwdziałanie  spożywaniu  alkoholu  w  miejscach  niedozwolonych,  respektowania  przez
kierowców pojazdów przepisów ruchu drogowego, utrzymania zimowego (ulic, chodników) oraz na
działalność profilaktyczną.

Szczególne miejsce wśród celów na rok 2014 zajęła współpraca ze społecznością lokalną
oraz  jej  przedstawicielami.  Prowadziliśmy  konsultacje  z  Radami  Dzielnic  i  osiedli  na  rzecz
określenia priorytetów dla poszczególnych części miasta, gdyż zależało nam na aktywnym dialogu
z mieszkańcami. Prowadziliśmy  stałe  dyżury  w  siedzibach  Rad  Dzielnic,  w  trakcie  których
mieszkańcy mogli  osobiście  zgłaszać strażnikom interwencje,  uwagi,  problemy i spostrzeżenia.
Wspólne  rozwiązywanie  zgłaszanych  problemów  oraz  inicjowanie  działań  zmierzających  do
poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym  niewątpliwie przyczyniło się do
poprawy ładu i porządku w dzielnicach i osiedlach. 

Porównanie wyników działań Straży Miejskiej za rok 
2014 i 2013:

Opis 2014 2013

Liczba % ogółu Liczba % ogółu

Mandaty karne ogółem 17 102 100% 16 756 100%

Na kwotę 1 939 279 zł 100% 1 749 860 zł 100%

Porządkowe 5465 32% 6224 38%

Na kwotę 432 109 zł 22% 422 130 zł 24%

Drogowe z wyłączeniem fotoradaru 7474 44% 7033 42%

Na kwotę 838820 zł 43% 775 230 zł 44%

Fotoradar 4163 24% 3499 20%

Na kwotę 668350 zł 35% 552 500 zł 32%

Liczba zgłoszeń od mieszkańców: 25485 20 841

Liczba interwencji 33108 27 774
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Statystyka wyników Straży Miejskiej Miasta Lublin za 
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

L.p. Rodzaj czynności
Rok

  2013  

Rok

  2014  
Różnica

Procentowy
wzrost

 lub
obniżenie

danych
w roku 2014

  1 Liczba kontroli przeprowadzonych w okresie 55 207 91 638  > 36 431 66,0

1) posesji 9 074 29 455  >  20 381           224,6

2) obiektów handlowych 4 329 5 872  >    1 543 35,6

3) obiektów użyteczności publicznej 41 804 56 311  >  14 507 34,7

  2 Liczba wykroczeń ujawnionych w okresie 25 924 26 034   >      110 0,4

ODDZIAŁY 20 989 19 495  <    1 494  7,1

FOTORADAR 4 935 6 539  >    1 604         32,5

  3 Liczba pouczeń, w tym: 5 975 6 105  >      130 2,2

- porządkowe 2 002 2 227  >       225         11,2

- drogowe 3 882 3 666  <       216    5,6

  4
Mandaty karne ogółem:

16 756 17 102  >      346 2,1

1 749860 zł  1 939279 zł > 189 419          10,8

1) Porządkowe, w tym:
6 224 5 465  <      759          12,2

422 130 zł 432 109 zł  >   9 979 2,4

-  spożywanie  napojów  alkoholowych  w  miejscach
niedozwolonych

1 670 1 649  <         21    1,3

161 580 zł 163 550 zł  >     1 970 1,2

- palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych
1 078 728  <        350   32,5

27 920 zł 26 100 zł  <     1 820   6,5

- psy bez nadzoru
280 95  <       185             66,1

16 280 zł 7 160 zł  <     9 120   56,0

- zanieczyszczenia przez psy
99 21  <          78     78,8

4 550 zł 1 220 zł  <      3 330   73,2

- zaniedbania czystościowe
557 402  <         155   27,8

35 740 zł 32 921 zł  <      2 819     7,9

-  plakaty,  ogłoszenia,  reklamy  itp.  w  miejscach
niedozwolonych

233 71  <         162   69,5

14 430 zł 4 670 zł  <      9 760   67,6

2) Drogowe, w tym:                              
10 532 11 637  >     1 105 10,5

1 327730 zł  1 507170 zł  >  179 440 13,5

- KOPERTA   INWALIDZKA
153 165  >          12 7,8

76 500 zł 82 500 zł  >     6 000 7,8
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L.p. Rodzaj czynności
Rok

  2013  

Rok

  2014  
Różnica

Procentowy
wzrost

 lub
obniżenie

danych
w roku 2014

- FOTORADAR
3 499 4 163  >        664 19

552500 zł 668350 zł  > 115 850 21

5 Liczba interwencji ogółem, w tym: 27 774 33 108  >   5 334 19,2

1) interwencje porządkowe, w tym: 16 499 20 017  >   3 518 21,3

- zgłoszone 8 632 11 504  >    2 872 33,3

- własne 7 867   8 513  >       646   8,2

2) interwencje drogowe, w tym: 11 275 13 091  >   1 816           16,1

- zgłoszone 5 874 7 399  >    1 525 26,0

- własne 5 401 5 692  >       291  5,4

6 Wnioski do Sądu Rejonowego 2 027 1 468  <      559 27,6

7 Holowanie – pojazdy usunięte, w tym: 407  507  >      100 24,6

   1)  na podstawie art. 50 lit. a ustawy p.r.d. 2 6  >          4 200,0

   2)  na podstawie art. 130 lit. a ustawy p.r.d. 405 501  >        96            23,7 

8 Próba holowania pojazdu 44 318  >      274        622,7

9 Liczba ujawnionych przestępstw 24 33  >          9 37,5

10 Osoby ujęte i przekazane Policji 85 122  >        37 43,5

11 Kontrola osobista, przeglądanie bagażu podręcz. 42 10  <        32 76,2

12 Zabezpieczenie miejsca zdarzenia 145 162  >        17  11,7

13 Zabezpieczenie imprez 446 391  <        55 12,3

14 Asysta - Policja 210 173  <        37  17,6

15 Asysta – Urząd Miasta 323 308  <        15 4,6

16 Wspólne kontrole - WOŚ 19 140  >      121       636,8

17 Współpraca z MOPR 6 11  >          5 83,3

18 Osoby bezdomne 227 570  >      343       151,1

19 Osoby nietrzeźwe doprow. do miejsca zamieszk. 18 28  >        10 55,6 
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Podział miasta na oddziały 

Północ

Oddział Północ obejmował 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.

Oddział Północ – wyniki działań za rok 2014

• Liczba przeprowadzonych kontroli: 15940
• Wystąpienia do instytucji: 638
• Liczba ujawnionych wykroczeń: 3481
• Liczba pouczeń: 1207
• Wnioski do Sądu Rejonowego: 33
• Liczba mandatów: 2242
• na kwotę:  176449 zł
• porządkowe: 1241
• na kwotę:  75459 zł
• drogowe: 1001
• na kwotę:  100990 zł

Problemy zgłaszane przez mieszkańców dzielnic:
• wywożenie odpadów na tereny niezagospodarowane,
• składowanie ziemi z budów na terenach zielonych
• spożywanie alkoholu w okolicach całodobowych sklepów
• nieprawidłowy postój pojazdów w okolicach starego kirkutu
• nieprzestrzeganie ograniczenia prędkości przy ul. Walecznych

Południe 

Oddział Południe obejmował 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.

Oddział Południe – wyniki działań za rok 2014

• Liczba przeprowadzonych kontroli: 21676
• Wystąpienia do instytucji: 707
• Liczba ujawnionych wykroczeń: 3288
• Liczba pouczeń: 1000
• Wnioski do Sądu Rejonowego: 233
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• Liczba mandatów: 2055
• na kwotę:  189610 zł
• porządkowe: 941
• na kwotę:  73490 zł
• drogowe: 1114
• na kwotę: 116120 zł

Problemy zgłaszane przez mieszkańców dzielnic:
• dzikie wysypiska śmieci przy ogródkach działkowych,
• niebezpieczny, zrujnowany budynek przy ul. Dzierżawnej,
• nieprzestrzeganie ograniczenia prędkości przy ul. Roztocze
• wyprowadzanie psów bez zabezpieczenia

Centrum

Oddział Centrum obejmował 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.

Oddział Centrum – wyniki działań za rok 2014

• Liczba przeprowadzonych kontroli: 13239
• Wystąpienia do instytucji: 688
• Liczba ujawnionych wykroczeń: 4568
• Liczba pouczeń: 1821
• Wnioski do Sądu Rejonowego: 291
• Liczba mandatów: 2456
• na kwotę: 230770  zł
• porządkowe: 1235
• na kwotę: 100720 zł
• drogowe: 1221
• na kwotę:  130050 zł

Problemy zgłaszane przez mieszkańców dzielnic:
• nieprawidłowy postój pojazdów
• postój pojazdów na trawnikach
• zakłócanie ciszy nocnej
• spożywanie alkoholu
• prośby o zainstalowanie kamer monitoringu miejskiego
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Oddział Patrolowo - Interwencyjny

Oddział Patrolowo - Interwencyjny składał się z dwudziestu jeden  funkcjonariuszy, którzy
pełnili służbę zarówno w dzień, jak i w nocy.

 Zadaniem Oddziału Patrolowo-Interwencyjnego było  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 obejmował swym działaniem cały obszar miasta, wspomagając w ten sposób pracę
Oddziałów Północ, Południe i Centrum. 

Oddział Patrolowo - Interwencyjny – wyniki działań za rok 2014:

• Liczba przeprowadzonych kontroli: 33490
• Wystąpienia do instytucji: 375
• Liczba ujawnionych wykroczeń: 7811
• Liczba pouczeń: 1717
• Wnioski do Sądu Rejonowego: 100
• Liczba mandatów: 6001
• na kwotę: 652580 zł
• porządkowe: 1904
• na kwotę: 165670 zł
• drogowe: 4097
• na kwotę: 486910 zł

Funkcjonariusze Oddziału mieli pod stałym nadzorem miejsca występowania różnych problemów
na terenie całego Lublina.  Pełnili  również służbę w godzinach nocnych, reagując na przypadki
zakłócania spokoju i porządku na ulicach miasta.
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Czystość i porządek

W roku 2014 jednym z priorytetów Straży Miejskiej Miasta Lublin były zadania związane
z utrzymaniem czystości i  porządku na terenie miasta. W tym celu powołano Eko - Patrol,  jako
wyspecjalizowaną  komórkę  zajmującą  się  zagadnieniami  związanymi  z  czystością  oraz
współpracą z instytucjami zajmującymi się szeroko pojętą ochroną środowiska. 

Również pozostałe oddziały Straży Miejskiej zwracały szczególną uwagę na wykroczenia
porządkowe, a dzięki stałemu kontaktowi z Radami Dzielnic otrzymywały na bieżąco informacje
np.  o miejscach,  w których podrzucane były  śmieci  lub  powstawały innego rodzaju  zagrożenia
ekologiczne. 

Eko-Patrol

W  lutym  2014  roku  w  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin  został  powołany  Eko-Patrol,
składający  się  z sześciu  strażników,  którego  zadaniem było  wykrywanie  zagrożeń  związanych
z ochroną środowiska oraz  kontrola czystości i porządku na terenie miasta. Funkcjonariusze Eko-
Patrolu prowadzili regularne kontrole na terenie dzielnic, w szczególności pod kątem ujawniania
tworzących  się  dzikich  wysypisk  śmieci  i  wykrywania  osób  podrzucających  odpady,  spalania
odpadów w piecach przydomowych i  na terenach posesji  oraz współpracowali  w tym zakresie
z instytucjami  zajmującymi  się  ochroną  środowiska.  W wyniku  podejmowanych  czynności
funkcjonariusze niejednokrotnie ustalali  sprawców podrzucania  śmieci  i  nakładali  na  nich  kary,
a także doprowadzali do uprzątnięcia terenu. 

Eko-Patrol – wyniki działań w roku 2014:

• Przeprowadzone kontrole: 7293
• liczba ujawnionych wykroczeń: 347
• wystąpienia do instytucji: 377
• liczba pouczeń: 148
• wnioski do Sądu Rejonowego: 14
• wspólne kontrole z WOŚ i Sanepidem: 125
• liczba mandatów: 185 
• na kwotę: 21 520 zł
• mandaty porządkowe: 144
• na kwotę: 16 770 zł
• mandaty drogowe: 41
• na kwotę: 4750 zł
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Spalanie odpadów

Jednym z zadań Eko-Patrolu była kontrola spalania odpadów na terenie miasta. Zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, termiczne przekształcanie odpadów prowadzi
się  wyłącznie  w spalarniach lub  współspalarniach odpadów.  Przepis  ten ma na celu  nie  tylko
ochronę środowiska, ale również zdrowia i życia ludzkiego przed niebezpiecznymi substancjami,
jakie mogą powstać podczas spalania zwłaszcza tworzyw sztucznych. Wykroczenie to zagrożone
jest mandatem karnym w wysokości nawet do 500 zł. Prowadzone były między innymi kontrole pod
kątem spalania odpadów na wolnym powietrzu (na działkach, posesjach itp.). Powstający wówczas
dym  jest  nie  tylko  uciążliwy  dla  okolicznych  mieszkańców,  ale  również  może  powodować
zagrożenie  poprzez  pogorszenie  widoczności  na  drogach.  Ponadto  w  takich  przypadkach
funkcjonariusze  niejednokrotnie  stwierdzali,  że  wypalane  są  plastiki,  guma  i  inne  tworzywa
sztuczne, co powoduje powstanie bardzo szkodliwego dymu.

W okresie zimowym wspólnie z inspektorami Wydziału Ochrony Środowiska prowadzone
były również kontrole pod kątem spalania odpadów w piecach przydomowych.

W roku 2014 Eko-Patrol  przeprowadził  123 kontrole  pod kątem spalania odpadów na
wolnym powietrzu oraz w przydomowych piecach. W wyniku przeprowadzonych kontroli strażnicy
z Eko-Patrolu nałożyli 19 mandatów karnych na kwotę 2550 zł za spalanie odpadów oraz udzielili
41 pouczeń. 

Na  podstawie  porozumienia  podpisanego  z  Wojewódzkim  Inspektorem  Ochrony
Środowiska  w  Lublinie,  Eko-Patrol  rozpoczął  kontrole  czystości  powietrza.  Miały  one  na  celu
sprawdzenie, czy w przydomowych piecach nie są spalane niedozwolone substancje.  Kontrole
polegały na pobraniu próbki powietrza za pomocą specjalistycznego urządzenia do poboru próby
gazowej,  a  następnie  dostarczeniu  jej  do  laboratorium  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony
Środowiska  celem  przeprowadzenia  badań.  Jeśli  wyniki  analizy  wskazały  obecność  w próbce
powietrza substancji powstających podczas spalania niedozwolonych materiałów, strażnicy na ich
podstawie mogli ukarać sprawcę wykroczenia mandatem karnym na podstawie art. 191 ustawy
o odpadach. 

Przykładowe interwencje Eko-Patrolu:

W dniu 17 marca funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin podjęli interwencję przy
ulicy Tęczowej dotyczącą spalania odpadów (plastikowe opakowania po materiałach budowlanych
oraz  papa).  W  miejscu  wykroczenia  strażnicy  ukarali  osobę  spalającą  odpady  mandatem
w wysokości 500 zł. Z uwagi na to, że w miejsce to zwożone są odpady budowlane i składowane
są  na  placu  w  znacznych  ilościach  bez  zabezpieczeń,  na  miejsce  wezwaliśmy  inspektorów
z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.
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W dniu 28 maja około godziny 12, funkcjonariusze Eko-patrolu Straży Miejskiej,  jadąc
ulicą Chemiczną, zauważyli gęsty, czarny dym unoszący się nad jedną z posesji. Podczas kontroli
okazało  się,  że  pochodzi  on  z  ogniska,  w  którym  spalane  były  odpady  foliowe  i  plastikowe.
Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym.

W  dniu  15  października  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  stwierdzili  przy
ul. Nadbystrzyckiej wypalanie papy. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny.

Zaniedbania porządkowe i dzikie wysypiska

W  roku  2014  Straż  Miejska  Miasta  Lublin  prowadziła  intensywne  działania  w  celu
lokalizowania i usuwania dzikich wysypisk tworzących się na terenie miasta. 

Szczególną aktywnością w wykrywaniu dzikich wysypisk i doprowadzaniu do uprzątnięcia
zaniedbań wykazywał się Eko-Patrol Straży Miejskiej. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli zlikwidowano liczne dzikie wysypiska i zaśmiecone
miejsca na terenie miasta, m.in. na ulicach: Stary Gaj, Żeglarskiej, Osmolickiej. 

W  roku  2014  wystawiono  402  mandaty  karne  na  kwotę  32921  zł  za  zaniedbania
dotyczące czystości i porządku.

W  dniu  17  lutego  do  Straży  Miejskiej  wpłynęła  interwencja  dotycząca  śmieci
podrzuconych  przez  nieznanego  sprawcę  przy  ul.  Osmolickiej.  Na  miejsce  udali  się
funkcjonariusze z  Eko-Patrolu,  którzy wykonali  dokumentację  fotograficzną.  Wśród  dużej  ilości
śmieci funkcjonariusze odnaleźli baner reklamowy. W wyniku podjętych czynności w dniu 18 lutego
funkcjonariusze ustalili sprawcę wykroczenia oraz miejsce, skąd pochodziły śmieci - zlikwidowany
zakład mechaniczny. Sprawca został ukarany mandatem oraz posprzątał wyrzucone śmieci.

W dniu 17 marca 2014 roku patrol Straży Miejskiej zlokalizował przy ulicy Stary Gaj dzikie
wysypisko,  składające się  w większości  z  porzuconych części  samochodowych.  Wśród śmieci
znaleziono dokumenty, które pozwoliły na ustalenie sprawcy wykroczenia. Osoba podrzucająca
śmieci została ukarana mandatem w wysokości 400 zł oraz posprzątała zanieczyszczone miejsce.

W  dniu  30  kwietnia,  w  związku  ze  skargą  mieszkańca,  funkcjonariusze  Eko-Patrolu
podjęli interwencję przy ul. Głuskiej w celu kontroli pod kątem składowania odpadów i wypalania
śmieci. Na miejscu stwierdzono niewłaściwe składowanie śmieci (pryzma poza kontenerem) oraz
widoczne ślady wypalania. Za składowanie odpadów niezgodne z przepisami ukarano zarządcę
terenu mandatem w wysokości 200 zł. 

W dniu 7 lipca 2014 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili kontrolę posesji
przy ul.  Stary Gaj.  Stwierdzono składowane na posesji  odpady oraz niezgodne z regulaminem
odprowadzanie odpadów ciekłych. Na właściciela posesji nałożono mandat karny w wysokości 500
zł z art. 10 u. 2A ustawy o otrzymaniu porządku i czystości w gminach. Podczas rekontroli w dniu
17 lipca stwierdzono, że zaniedbania zostały usunięte.

W  dniu  11  września  funkcjonariusze  Eko-Patrolu  przeprowadzili  kontrolę  przy
ul. Wyścigowej, gdzie stwierdzono wyrzucenie dużej ilości potłuczonego szkła na miejsce, gdzie
planowany był trawnik. Mężczyzna wyrzucający odpady został ukarany mandatem w wysokości
200 zł. Również osoba, która zleciła wyrzucenie szkła, została ukarana mandatem w tej samej
wysokości, za przekazanie odpadów organowi nieuprawnionemu do ich odbioru. 

W  dniu  11  września  funkcjonariusze  Eko-Patrolu  przeprowadzili  kontrolę  działki  przy
ul. Szerokiej,  na  której  znajdowała  się  nawieziona  ziemia,  gruz  i  odpady  budowlane.
Przeprowadzono rozmowę z właścicielem, z której wynikało, że ma on zezwolenie na składowanie
ziemi, natomiast gruz i odpady budowlane zostały mu podrzucone. Sprawę zmiany ukształtowania

13



terenu przez nawiezienie ziemi przekazano zgodnie z kompetencjami do WOŚ. 
W  wyniku  przeprowadzonych  czynności  funkcjonariusze  ustalili  sprawcę  podrzucenia

odpadów,  nałożyli  na  niego  mandat  karny  oraz  zobowiązali  do  uprzątnięcia  zanieczyszczeń.
Podczas ponownej kontroli stwierdzono, że gruz i odpady zostały uprzątnięte, a działka ogrodzona,
by uniemożliwić dalsze podrzucanie odpadów.

W dniu 8 października funkcjonariusze Eko-Patrolu przeprowadzili  kontrolę działki  przy
ul. Żeglarskiej,  na  której  znajdował  gruz  i  odpady  budowlane.  W podrzuconych  śmieciach
znaleziono  dane  firmy,  do  której  niezwłocznie  udali  się  strażnicy.  Właściciel  firmy  wskazał
pracownika - sprawcę wyrzucenia odpadów, który został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.
Zaniedbania porządkowe zostały usunięte. Zdjęcia zamieszczone poniżej ukazują miejsce kontroli.
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Wysypisko przy ul. Żeglarskiej



 

W  dniu  8  października  przy  ul.  Żeglarskiej  stwierdzono  również  wysypisko  odpadów
bytowych, które zostało uprzątnięte bez konieczności interwencji funkcjonariuszy. 

W dniu 13 grudnia 2014 r.  funkcjonariusze przeprowadzili  rekontrolę miejsc,  w których
uprzednio stwierdzono wysypiska śmieci. W wyniku kontroli stwierdzono:

• ul. Krochmalna, usunięto płyty betonowe leżące na skraju ścieżki rowerowej,
• ul. Janowska, przy drodze do przejazdu kolejowego, uprzątnięto worki z odpadami, 
• ul. Stary Gaj, usunięto wysypisko opon,
• ul. Osmolicka, przy skrzyżowaniu z Cienistą, usunięto worki z odpadami.
• ul. Tatarska, usunięto wysypisko śmieci.
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Zakup pojazdu dla Eko-Patrolu

W celu skuteczniejszego wykonywania zadań związanych z ochroną czystości i porządku,
a także przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym, Straż Miejska wystąpiła do Wojewódzkiego
Funduszu  Ochrony  Środowiska  z  wnioskiem  o  dofinansowanie  zakupu  pojazdu  wraz  ze
specjalistycznym wyposażeniem do wykrywania zagrożeń środowiskowych. 

Dzięki  dofinansowaniu ze środków WFOŚ w październiku 2014 został zakupiony pojazd
Renault Traffic wraz z następującym wyposażeniem:

 Osobiste jednogazowe detektory gazu do wielokrotnego użytku:
 - do detekcji stężenia tlenku węgla, 
 - do detekcji stężenia amoniaku, 
 - do detekcji stężenia tlenku azotu, 
 - do detekcji stężenia siarkowodoru, 
 Cyfrowy miernik hałasu 
 Kamera - fotopułapka, szt. 4
 kamera  z  głowicą  szybkoobrotową  na  wysięgniku  pojazdu  z  urządzeniami

współpracującymi, 
 Pompka do poboru próbek powietrza
 urządzenie do analizy wody
 komputer przenośny (laptop) Dell z dostępem mobilnym do Internetu, szt. 2
 Klatka do przewozu zwierząt
 Aparat fotograficzny, szt. 2
 Kompas -lokalizator
 Piła spalinowa,
 Agregat prądotwórczy

Koszt zakupu pojazdu wraz z wyposażeniem wyniósł 169900 zł, z czego dofinansowanie przez
WFOŚ wyniosło 70000 zł. 

Plakaty i ulotki

W wyniku konsekwentnych działań Straży Miejskiej prowadzonych w poprzednich latach,
znacząco  zmniejszyła  się  liczba  plakatów  i  ulotek  umieszczanych  w  miejscach  do  tego
nieprzeznaczonych i szpecących miasto. 

W roku 2014 wystawiono 71 mandatów karnych na kwotę 4670 zł za to wykroczenie.
Ponadto  strażnicy  zwracali  się  niejednokrotnie  do  zarządców  nieruchomości  o  usunięcie
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nielegalnie  umieszczonych  ogłoszeń.  Działania  te  doprowadziły  do  znacznej  poprawy  estetyki
miasta.

Rok  2014  był  też  rokiem  dwóch  kampanii  wyborczych:  do  europarlamentu  oraz  do
samorządu  lokalnego.  W  związku  z  tym,  że  znacząco  zmieniły  się  zasady  umieszczania
materiałów wyborczych w przestrzeni miasta, Straż Miejska odnotowała o wiele mniej incydentów
związanych  z  umieszczaniem  plakatów  w  miejscach  do  tego  nieprzeznaczonych,  bądź
zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym. 

Straż Miejska Miasta Lublin w trakcie kampanii  wyborczej otrzymała 106 zgłoszeń na
temat umieszczania plakatów wyborczych w miejscach,  w których było to niedozwolone (wiaty
przystankowe  nie  umieszczone  na  liście  wyznaczonych  miejsc,  boczne  szyby  wiat
przystankowych, plakaty w pasie drogi). Spośród tych zgłoszeń 88 okazało się zasadnych (część
zgłoszeń niezasadnych dotyczyła np. umieszczenia plakatów na przystanku,  na którym było to
dozwolone, bądź banerów wyborczych poza pasem drogi). Wszystkie te zgłoszenia przekazano
Pełnomocnikom  Komitetów  Wyborczych,  którzy  niezwłocznie  powodowali  usunięcie  plakatów
umieszczonych w niedozwolonych miejscach.  

Kontrola wyprowadzania psów

Straż  Miejska  prowadziła  regularne  kontrole  na  lubelskich  osiedlach  pod  kątem
wyprowadzania psów, tj. właściwego nadzoru nad zwierzętami oraz sprzątania nieczystości przez
ich właścicieli. 

Kontrole  takie  prowadzone  były  w  miejscach,  które  zgłaszane  były  nam  przez
mieszkańców, a także w miejscach, w których podczas codziennej pracy strażników stwierdzono
występowanie takiego problemu. Do takich miejsc zaliczały się m. in.: Błonia pod Zamkiem, wąwóz
Kalinowszczyzna, wąwóz Czuby. 

Kontrole  prowadzone  były  w  godzinach  wczesnoporannych  (od  godz.  5  rano)  oraz
popołudniowych. W tym celu dostosowano godziny pracy funkcjonariuszy.

Kontrole takie prowadzone były także w Ogrodzie Saskim, gdzie obowiązuje regulamin,
zabraniający wprowadzania psów na teren Ogrodu. Za złamanie regulaminu nałożono w roku 2014
5 mandatów karnych i udzielono 36 pouczeń, ponadto nałożono 5 mandatów za wyprowadzanie
psów bez nadzoru i 2 za nieposprzątanie po psie. 

Ogólnie  w  2014  roku  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  nałożyli  95  mandatów karnych
na kwotę 7160 zł za wyprowadzanie psów bez odpowiedniego nadzoru oraz 21 mandatów karnych
na kwotę 1220 zł za nieuprzątnięcie zanieczyszczeń po psie. 

Kontrole  te  prowadzone  są  stale  i  będą  kontynuowane,  dopóki  będzie  istniało
zapotrzebowanie na takie działania, tj.  dopóki będzie istniał problem wyprowadzania psów bez
zachowania koniecznych środków ostrożności oraz sprzątania po psach. Niemniej jednak w trakcie
codziennej  służby  zauważamy,  że  zmieniło  się  podejście  lublinian  do  kwestii  właściwego
wyprowadzania psów i coraz więcej właścicieli  zwierząt dba o to, aby sprzątać nieczystości po
swoich pupilach. 

Kontrola tabliczek administracyjnych z oznakowaniem 
nieruchomości 

W pierwszym półroczu 2014 r. Straż Miejska przeprowadziła szeroko zakrojoną kontrolę
oznakowania nieruchomości tabliczką z numerem porządkowym. Skontrolowano 1130 ulic, 23203
posesje, stwierdzono uchybienia w 989 przypadkach. 

Obowiązek umieszczenia tabliczki należy do właścicieli nieruchomości zabudowanych lub
innych  osób,  które  takimi  nieruchomościami  władają,  a  są  uwidocznione  w ewidencji  gruntów
i budynków.  Brak  właściwej  tabliczki  z  numerem  porządkowym  może  powodować  trudności
z dotarciem pod wskazany adres  między innymi  służbom ratowniczym.  Zgodnie  z  art.  64  §  1
Kodeksu  wykroczeń,  kto  będąc  właścicielem,  administratorem,  dozorcą  lub  użytkownikiem
nieruchomości,  nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania
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w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo
miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Ponadto § 2 ww. art. k.w.
stanowi, że "tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem
porządkowym nieruchomości".

W przypadku stwierdzonych uchybień w oznakowaniu posesji,  funkcjonariusze udzielali
pouczeń, a jeśli  nie zastano domowników, pozostawiano informację o obowiązku umieszczenia
tabliczki z numerem posesji w widocznym miejscu, w terminie 7 dni od dnia kontroli. Do dnia 31
grudnia 2014 r. kontrolą objęto 89% ulic naszego miasta. W tym czasie udzielono 119 pouczeń
i wystawiono 1 mandat karny dla właściciela posesji, który nie dopełnił tego obowiązku pomimo
wcześniejszej informacji. 

Przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu i paleniu tytoniu

W roku 2014 Straż Miejska Miasta Lublin nałożyła 1649 mandatów na kwotę 163550 zł za
spożywanie napojów alkoholowych w miejscu niedozwolonym. Wystawiono także 728 mandatów
na kwotę 26100 zł za palenie papierosów w miejscu niedozwolonym. Ponadto ujawniono przypadki
spożywania alkoholu przez osoby nieletnie, a także kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości.

Wspólnie z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonariusze Straży
Miejskiej  przeprowadzili  również  dwie  kontrole  w  mieszczącym  się  przy  ul.  Krakowskie
Przedmieście nocnym klubie, na którego działalność często kierowali skargi okoliczni mieszkańcy.
Przeprowadzono tam również jedną kontrolę z Policją. 

Przykłady skutecznych działań

W nocy z 30 listopada na 1 grudnia około godz. 0.35 patrol Straży Miejskiej znajdujący się
w pobliżu ul. Nowy Plac Targowy zauważył pojazd marki Daewoo, który poruszał się w sposób
sugerujący, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu. Na widok patrolu kierowca
zatrzymał pojazd na miejscu parkingowym w pobliżu hali „Nova”, a następnie wysiadł z niego wraz
z pasażerami. Po podejściu do mężczyzny, strażnicy poczuli od niego silną woń alkoholu. 19-letni
kierowca  przyznał  się,  że  spożywał  alkohol,  a  także  nie  posiada  uprawnień  do  kierowania
pojazdami.

Na  miejsce  wezwano  patrol  Policji,  który  przebadał  kierowcę  pod  kątem  zawartości
alkoholu  w  wydychanym  powietrzu  z  wynikiem  0,66  mg/l  (1,38  promila).  Mężczyzna  został
przewieziony na Komisariat II Policji celem dalszych czynności.  

W dniu 11 listopada 2014 r. około godziny 15.40 patrol Straży Miejskiej otrzymał informację
od  funkcjonariusza  Straży  Miejskiej  pełniącego  służbę  w  monitoringu  miejskim  o  tym,  że  na
Placu Kaczyńskiego  znajduje  się  osoba  spożywająca  alkohol.  Na  miejscu  patrol  zastał  młodą
kobietę  spożywającą  alkohol,  po  wylegitymowaniu  okazało  się,  że  jest  ona  nieletnia  (16  lat).
Dziewczyna została odwieziona na Komisariat I, celem przeprowadzenia dalszych czynności.

W dniu 19 września 2014 r. około godz. 16.30 patrol Straży Miejskiej otrzymał informację
od  funkcjonariusza  Straży  Miejskiej  pełniącego  służbę  w  monitoringu  miejskim  o  osobach
spożywających alkohol w altanie na terenie Ogrodu Saskiego.  Patrol  niezwłocznie udał  się na
miejsce,  gdzie  zastał  trzech  młodych  mężczyzn  spożywających  alkohol.  Po  wylegitymowaniu
okazało  się,  że  dwóch  jest  nieletnich  (15  i  16  lat).  Na  miejsce  wezwano  patrol  Policji,  który
przewiózł nieletnich na Komisariat IV, natomiast pełnoletni sprawca wykroczenia został ukarany
mandatem karnym przez strażników miejskich. 
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W dniu 31 lipca około godz. 18.00 patrol Straży Miejskiej w czasie kontroli ul. Miedzianej
zauważył  trzech  mężczyzn,  z  których  jeden  był  w  trakcie  otwierają  butelki  z  piwem.  Patrol
zatrzymał się celem pouczenia o zakazie spożywania alkoholu na ulicy, jednak uwagę strażników
zwróciło nerwowe zachowanie jednej z osób oraz dająca się wyczuć woń marihuany. W związku
z podejrzeniem posiadania narkotyków, strażnicy dokonali przeszukania 19-letniego mężczyzny,
ujawniając dwa woreczki - jeden z zawartością białego proszku, a drugi -  brunatnozielonego suszu
roślinnego, które miał ukryte w skarpetce. W trakcie spisywania danych 19-latek próbował wręczyć
strażnikowi łapówkę w wysokości 200 zł.  Mężczyzna został przewieziony na Komisariat I, gdzie za
pomocą  narkotestów  przebadano  znalezione  przy  nim  substancje.  Biały  proszek  okazał  się
amfetaminą o wadze 0.43 g, a brunatnozielony susz marihuaną o wadze 0,52 g. 

W dniu  7  lutego około  godz.  0.35 podczas patrolowania  ul.  Krakowskie  Przedmieście,
funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  zauważyli  pojazd  marki  Audi,  jadący bez  włączonych  świateł;
kierowca samochodu w pewnym momencie zaczął zjeżdżać na przeciwny pas ruchu, stwarzając
tym  samym  zagrożenie  w  ruchu  drogowym.  Na  widok  pojazdu  służbowego  Straży  Miejskiej,
kierowca  Audi  zatrzymał  się.  Było  od  niego  czuć  wyraźną  woń  alkoholu,  w  związku  z  czym
strażnicy nakazali wyłączenie silnika i zabezpieczyli kluczyki, a na miejsce wezwali patrol Policji.
Podczas oczekiwania poproszono kierowcę o okazanie  prawa jazdy i  dowodu rejestracyjnego.
Mężczyzna oświadczył, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a samochód pożyczył
od kolegi, w związku z czym nie ma również dowodu rejestracyjnego. Po przybyciu na miejsce
Policji, kierowca został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - z wynikiem
0.9 promila.

W  dniu  2  lutego  2014  r.  około  godziny  2.20  patrol  Straży  Miejskiej  zauważył  przy
ul. Okopowej pojazd marki BMW, który jechał "wężykiem", zwalniając i przyspieszając co chwila.
Patrol  udał  się  za  pojazdem i  gdy  kierowca  zatrzymał  się  przy  ul.  Krakowskie  Przedmieście,
strażnicy podeszli, by go wylegitymować. Po otwarciu drzwi, od kierowcy dało się wyczuć silną
woń alkoholu. Strażnicy zabezpieczyli kluczyki od pojazdu oraz wezwali na miejsce patrol Policji.
Kierowca został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - badanie wykazało
1,59 promila.

Przeciwdziałanie wandalizmowi i wybrykom
chuligańskim 

Funkcjonariusze  naszej  jednostki  wykonując  swoje  codzienne  obowiązki  zwracali
szczególną uwagę na miejsca zagrożone zachowaniami patologicznymi (spożywaniem alkoholu,
wybrykami chuligańskimi, zakłócaniem spokoju). Miejsca takie typowano zarówno na podstawie
własnych obserwacji, jak również zgłoszeń od mieszkańców oraz Rad Dzielnic. Do takich miejsc
należy zaliczyć, m.in. okolice całodobowych sklepów z alkoholem, Plac Kaczyńskiego oraz tereny
do niego przyległe, Ogród Saski.  

— teren Placu Kaczyńskiego oraz tereny do niego przyległe. Tereny pomiędzy ulicami
Karłowicza  i  Hempla  (Plac  im.  L.  Kaczyńskiego  oraz  Skwer  Dzieci  z  Pahiatua)  były  przez
funkcjonariuszy  objęte  szczególnym  nadzorem,  gdyż  na  tym  terenie  położony  jest  jeden
z nielicznych (usytuowanych w centrum Lublina) placów zabaw, a dość często patrole I i II zmiany
oraz patrole nocne stwierdzały na nim grupy osób urządzających libacje alkoholowe, co stwarzało
realne zagrożenie dla bawiących się dzieci oraz zakłócało odpoczynek przebywających tam osób
dorosłych i młodzieży.
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W 2014 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin na terenie Placu Kaczyńskiego
przeprowadzili łącznie 826 kontroli,  w wyniku których wystawiono 301 mandatów karnych, a 38
osób upomniano.

—  Tereny Ogrodu Saskiego – łącznie przeprowadzono 1252 kontrole,  w wyniku których na
sprawców wykroczeń nałożono 312 mandatów karnych na kwotę 30150 zł, a 87 osób pouczono.
Ujawnione  wykroczenia  dotyczyły  przede  wszystkim  spożywania  napojów  alkoholowych,
zaśmiecania, nieobyczajnych wybryków, braku nadzoru nad psami i zanieczyszczania przez psy,
używania wulgarnych słów oraz naruszania przepisów porządkowych (tj. regulaminu korzystania
z ogrodu).

W  dniu  30.07  około  godz.  0.00  patrol  Straży  Miejskiej  otrzymał  zgłoszenie  od
funkcjonariusza  Straży  Miejskiej  pełniącego  służbę  w  monitoringu  miejskim  o  grupie  siedmiu
mężczyzn, którzy przewracają, wrzucają do stawu i niszczą ławki w Ogrodzie Saskim. Strażnicy
niezwłocznie  udali  się  na  miejsce;  w  trakcie  przejazdu  dyżurny  stale  informował  ich
o przemieszczaniu się grupy, którą obserwował na monitorach. Na widok patrolu młodzi mężczyźni
rozpierzchli  się,  po  krótkim pościgu trzech z  nich  zostało  ujętych przy ul.  Popiełuszki.  W tym
samym czasie na miejsce przyjechał powiadomiony przez dyżurnego Straży patrol Policji, który
ujął kolejnych trzech wandali. Po wylegitymowaniu okazało się, że zatrzymani mają po 17 lat. Cała
grupa została przewieziona na Komisariat IV celem przeprowadzenia dalszych czynności.  

W dniu 25 lipca 2014 r. około godz. 2.00 funkcjonariusz Straży Miejskiej pełniący służbę
w monitoringu miejskim zauważył w Ogrodzie Saskim osobę, która malowała napis białą farbą na
altanie.  Dyżurny  powiadomił  patrol,  który  zatrzymał  sprawczynię  wykroczenia  przy  Placu
Kaczyńskiego. 23-letnia Karolina K. przyznała się do popełnienia tego czynu i została ukarana
mandatem  karnym  oraz  usunęła  wykonane  przez  siebie  napisy  na  altanie  i  ławce.  Ujęcie
sprawczyni możliwe było dzięki nagraniom z monitoringu,  na których zarejestrowany został  nie
tylko akt wandalizmu, lecz również trasa, jaką przemieszczała się osoba, która go dokonała, dzięki
czemu patrol mógł ją zatrzymać, choć oddaliła się z miejsca popełnienia wykroczenia.

W  dniu  17  maja  2014  r.  około  godziny  0.05  patrol  Straży  Miejskiej  zauważył  przy
ul. Krakowskie Przedmieście mężczyznę,  niosącego tablicę informacyjną -  szyld zakładu opieki
zdrowotnej. Tablica miała wyłamane wszystkie rogi, co wskazywało, że prawdopodobnie została
zerwana  z  budynku.  22-  letni  mężczyzna  był  pod  wyraźnym  wpływem  alkoholu.  Został  on
wylegitymowany, a następnie przewieziony na Komisariat II celem wykonania dalszych czynności.

W  dniu  10  maja  około  godz.  18.35  funkcjonariuszka  Straży  Miejskiej,  jadąc  do  pracy
prywatnym  samochodem,  zauważyła  grupę  młodych  mężczyzn  idącą  ulicą  Podwale  w  stronę
ul. Królewskiej. Jeden z nich wyciągnął z kieszeni czerwony mazak i zaczął pisać na murze Kurii
biskupiej.  Strażniczka  zawiadomiła  dyżurnego  Straży  Miejskiej  prosząc  o  przysłanie  patrolu,
a sama postanowiła jechać za grupą,  która oddalała się w stronę ul.  Zamojskiej.  Po chwili  na
miejsce przyjechał patrol Straży Miejskiej. Funkcjonariuszka wskazała im mężczyznę, który w tym
czasie mazał po ścianie budynku przy ul. Zamojskiej. Wandal zaczął uciekać, jednak został ujęty
na  ul.  Miłej  i  następnie  przewieziony  na  Komisariat  I  celem  dalszych  czynności.  Po
wylegitymowaniu okazało się,  że zatrzymany ma 16 lat.  W jego kieszeni  znaleziono czerwony
marker.
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W dniu  26  kwietnia  około  godz.  13.10  Eko-Patrol  Straży Miejskiej  otrzymał  informację
o tym, że na ul. Jezuickiej grupa młodych ludzi umieszcza napisy na elewacji budynku.

Strażnicy  udali  się  na  wskazane  miejsce,  gdzie  zastali  grupkę  młodych  mężczyzn,
z których jeden wykonywał napisy markerem na ścianie. Świeżo odnowiona elewacja kamienicy
przy  ul.  Jezuickiej  21  była  pomazana  niebieskim  markerem.  Młodego  mężczyznę  (16  lat)
zatrzymano i wylegitymowano, a następnie przekazano patrolowi Policji z Komisariatu I. Wandal
przyznał się do wykonania dwóch napisów na kamienicy przy ul.  Jezuickiej  21 i  jednego przy
ul. Jezuickiej 17.

W dniu 24 kwietnia około godz. 16.40 patrol Straży Miejskiej pełniący służbę w centrum
miasta, zauważył na Placu L. Kaczyńskiego trzy młode osoby - mężczyznę i dwie kobiety -  które
na  widok  strażników zaczęły  zachowywać  się  nerwowo,  a  mężczyzna  schował  szybko  jakąś
butelkę  do  torebki  koleżanki.  Podchodząc  do  grupy,  strażnicy  poczuli  wyraźną  woń  alkoholu.
Poprosili  obecnych o okazanie dokumentów oraz schowanej butelki. Była to butelka po wodzie
mineralnej,  jednak  po  jej  otwarciu  czuć  było  silną  woń  alkoholu.  Osoby  spożywające  alkohol
okazały  się  nieletnie  (16  lat).  Na  miejsce  wezwano  patrol  Policji,  który  odwiózł  nieletnich  na
Komisariat I.

Zwalczanie nielegalnego handlu

W roku 2014 funkcjonariusze Straży Miejskiej  przeprowadzali  liczne kontrole pod kątem
prowadzenia  działalności  handlowej  w  miejscu  do  tego  niewyznaczonym.  Kodeks  wykroczeń
zabrania na terenie gminy handlu poza wyznaczonymi targowiskami. Za to wykroczenie oraz za
brak wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w roku 2014 nałożono 791 mandatów karnych
na kwotę 57945 zł.

Ponadto na lubelskich targowiskach (ul. Ruska, ul. Kresowa, al. Tysiąclecia, ul. Nadstawna,
okolice dworca PKS) prowadzone były wspólne kontrole ze Strażą Graniczną, Urzędem Kontroli
Skarbowej i Państwową Inspekcją Pracy. 

W roku 2014 przeprowadzono 46 kontroli wspólnie z powyższymi instytucjami, w tym 20
kontroli w stosunku do handlujących na lubelskich targowiskach cudzoziemców. 

W wyniku tych kontroli nałożono 13 mandatów karnych na kwotę 2750 zł.

Wystąpienia do instytucji, dotyczące zastrzeżeń
porządkowych i czystości oraz wnioski w zakresie

poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu

Funkcjonariusze Straży Miejskiej  Miasta  Lublin  utrzymywali  stały  kontakt  oraz  kierowali
liczne wystąpienia do instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie ładu i porządku na terenie miasta.
W przypadku stwierdzenia różnego rodzaju zaniedbań porządkowych bądź uszkodzeń w miejskiej
infrastrukturze, strażnicy wykonywali dokumentację fotograficzną, którą wraz z notatką służbową
przekazywali podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie porządku na tym terenie. W roku 2014
skierowano blisko 3000 takich wystąpień. 
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L.p. Wyszczególnienie

Liczba wystąpień sporządzona przez oddziały

Cent
rum

Połu
dnie

Półno
c

Patr. -
Int.

EKO RAZEM

1 Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 350 319 315 204 246 1 434

2 Wydziały Urzędu Miasta Lublin 110 151 115 34 80 490

3 Policja 20 38 9 62 1 130

4 Administr. i właściciele prywatni 134 33 59 19 31 276

5 Inne jednostki (spółki, zarządy, firmy) 74 166 140 56 19 455

RAZEM 688 707 638 375 377 2 785

Współpraca z samorządem lokalnym

Rady Dzielnic 

Priorytetem dla Straży Miejskiej jest bliski kontakt z mieszkańcami miasta, polegający na
błyskawicznej reakcji  na uciążliwe wykroczenia,  z którymi stykają się na co dzień mieszkańcy.
W tym  celu  nawiązano  bliską  współpracę  z  Radami  Dzielnic.  Wyznaczono  grupę  siedmiu
funkcjonariuszy  („opiekunów  dzielnic”),  którzy  utrzymywali  bezpośredni  kontakt  z  Radami,
uczestniczyli  w spotkaniach z  mieszkańcami  i  przekazywali  do  realizacji  zgłaszane przez  nich
wnioski.  System  „opiekunów  dzielnic”  pozwalał  funkcjonariuszom  na  bardzo  dobrą  orientację
w problemach poszczególnych dzielnic i możliwość skutecznych działań w celu ich rozwiązania.

W  roku  2014  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  pozostawali  w  stałym  kontakcie
telefonicznym z  przedstawicielami  Rad  Dzielnic,  którzy  zgłaszali  im  problemy występujące  na
terenie dzielnic. Byli również zapraszani na zebrania Rad oraz spotkania z mieszkańcami, gdzie
bezpośrednio  odpowiadali  na  pytania.  Zgłaszane  sprawy  najczęściej  dotyczyły  zaniedbań
porządkowych,  zakłócania  spokoju  i  porządku,  jak  również  zabezpieczenia  festynów i  imprez
sportowych organizowanych przez Rady. 

Zabezpieczenie imprez masowych

W  roku  2014  r.  funkcjonariusze  naszej  jednostki  zabezpieczali  łącznie  391  zadań,
w których udział wzięło około 1 184 funkcjonariuszy naszej jednostki – na zasadzie wielokrotności,
w tym wspólnie z Policją  164 zadania (około 492 strażników).  Były to uroczystości państwowe
i kościelne oraz zgromadzenia publiczne, manifestacje, imprezy rekreacyjno-sportowe itp. w tym,
m.in.  strażnicy wspólnie z Policją zabezpieczali mecze piłki  nożnej,  żużla,  koszykówki  i  inne –
73 mecze (łącznie 238 strażników na zasadzie wielokrotności).

Do  uroczystości  i  imprez  zabezpieczanych  pod  względem  ładu,  spokoju  i  porządku
publicznego przez funkcjonariuszy naszej jednostki należały, m.in.

• Cykl imprez sportowych pt. „Dycha do Maratonu”,
• Uroczystości 3 Maja,
• Realizacja zdjęć (kręconych na terenie miasta) filmu „Carte Blanche”,
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• „Cavaliada” - międzynarodowy konkurs hippiczny,
• Lubelskie Dni Kultury Studenckiej,
• Maraton Lubelski,
• Wybory do Europarlamentu,
• Noc Kultury,
• Carnaval Sztuk-Mistrzów,
• Jarmark Jagielloński,
• Festiwal Smaku,
• VII Bieg Papieski,
• Święto Niepodległości,
• Wybory samorządowe,
• Procesja religijna „Orszak Świętego Mikołaja”,
• XXI Wigilia Poetów i Ułanów,
• Noc Sylwestrowa.

Noc Kultury

W  nocy  z  7  na  8  czerwca  2014  roku  odbyło  się  jedno  z  najważniejszych  wydarzeń
kulturalnych  Lublina  –  Noc  Kultury.  W  różnych  punktach  miasta  przygotowano  ponad  100
koncertów,  wystaw,  przedstawień  teatralnych  oraz  innego  rodzaju  imprez  z  licznym  udziałem
publiczności.  Funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  wspólnie  z  Policją  i  Żandarmerią  Wojskową
zabezpieczali Noc Kultury pod kątem porządku i spokoju, a także zwracali szczególną uwagę na
spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. 

W dniach poprzedzających Noc Kultury, tj. 5 i 6 czerwca funkcjonariusze Straży Miejskiej
przeprowadzili rozmowy z właścicielami bądź pracownikami punktów handlowych znajdujących się
w  centrum  miasta,  przypominając  o zakazie  sprzedaży  alkoholu  osobom  nieletnim  oraz
nietrzeźwym. 

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 prowadziła działania
związane z realizacją programu „Bezpieczny Lublin”. Działania te obejmowały zarówno dbałość
o bezpieczeństwo i porządek w dzielnicach, jak również o czystość przestrzeni miejskiej. Program
realizowany był  przez  cały  rok,  przy współpracy różnych podmiotów,  takich  jak  Urząd Miasta,
Policja,  Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, organizacje pozarządowe, służby i instytucje
miejskie. 

Ponadto  we  współpracy  z  Wydziałem  Bezpieczeństwa  Mieszkańców  i  Zarządzania
Kryzysowego Straż Miejska zabezpieczała liczne imprezy masowe na terenie miasta. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnili także służbę na stanowisku dyżurnego monitoringu
wizyjnego. 
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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 Gminy Lublin, sporządzana była dokumentacja i przesyłana
do Wydziału Gospodarki Komunalnej celem usunięcia zaniedbań. W roku 2014 sporządzono
i przesłano do Wydziału ponad 400 takich notatek. Dzięki tej współpracy zaniedbania porządkowe
usuwane były 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.  Kierowane  były
również wnioski w kwestiach związanych z oznakowaniem dróg.

W sumie funkcjonariusze Straży Miejskiej skierowali do Zarządu Dróg i Mostów ponad
1400 wystąpień i wniosków.

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, a także pozbywaniem się nieczystości płynnych. Eko-Patrol
Straży Miejskiej przeprowadził w 2014 roku 125 wspólnych kontroli. 

Wydział Podatków

Funkcjonariusze Straży Miejskiej byli 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, przez cały rok. 

Współpraca ze służbami mundurowymi

Policja 
Straż  Miejska  Miasta  Lublin  w  ramach  swych  ustawowych  zadań  prowadziła  stałą

współpracę z Policją, a także informowała o wynikach swych działań Komendanta Wojewódzkiego
Policji. 

W roku 2014 prowadzone były następujące wspólne działania:

Wspólne patrole z funkcjonariuszami Policji: 

a)  nad Zalewem Zemborzyckim (od 1 maja do 31 października)  -  Komisariat  Policji  VII
Posterunek Wodny (z siedzibą na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Marina") - 110 patroli,

b)  Gimbus  Patrol  –  195  patroli  (od  poniedziałku  do  piątku).  Zadanie  to  wykonywał
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dwuosobowy,  zmotoryzowany  patrol  (w  składzie  policjant  –  strażnik),  którego  zadaniem  było
systematyczne  i  bieżące  czuwanie  oraz  zapewnienie  porządku  i  bezpieczeństwa  w  rejonach
placówek  oświatowych  na  terenie  miasta.  Patrole  podczas  wykonywania  swoich  zadań
wylegitymowały kilkuset uczniów i ujawniły kilkudziesięciu wagarowiczów.  

c)  od  1  do  5  września  2014  roku  –  Bezpieczna  droga  do  szkoły.  Patrole  łączone
(policjant/strażnik) – 48 funkcjonariuszy naszej jednostki (w systemie dwuzmianowym). Działania
skoncentrowane  były  przede  wszystkim  w  okolicach  szkół  podstawowych  i  przedszkoli,  gdyż
początek  września  jest  szczególnie  niebezpieczny  dla  najmłodszych  uczestników  ruchu
drogowego. Prowadzono kontrole w zakresie właściwego oznakowania przejść dla pieszych oraz
respektowania  zasad  i  przepisów ruchu  drogowego przez  kierowców,  rowerzystów i  pieszych.
Szczególnie  na  przejściach  dla  pieszych  dyscyplinowano  kierowców,  pouczano  rowerzystów
o obowiązku przeprowadzania  roweru,  a nie  przejeżdżania  na nim przez przejście,  pomagano
najmłodszym bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni.  W ww.  okresie,  każdego dnia ośmiu
funkcjonariuszy naszej jednostki było kierowanych do przedmiotowych działań, tj.:

- od godz. 600 do godz. 1400 – czterech funkcjonariuszy na określone Komisariaty Policji (II,
III, IV, V, VI lub VII),

- od godz. 1400  do godz. 2200 – dwóch lub czterech funkcjonariuszy (na ww. komisariaty),
- od godz. 600 do godz. 1800  (tj. na 12 godz.) - dwóch funkcjonariuszy do Wydziału Ruchu

Drogowego KMP wraz z pojazdem służbowym.
Ponadto funkcjonariusze Straży i Policji wspólnie realizowali poniższe zadania:
► akcja „ZNICZ” - w dniach od 31 października do 3 listopada br. do dyspozycji  Policji

oddelegowanych  zostało  łącznie  46  funkcjonariuszy  naszej  jednostki,  którzy  każdego  dnia
(zarówno I jak i II zmiana) odprawiani byli w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Lublinie,

►  czynności  prewencyjne  przeciwko  sprawcom  wprowadzania  do  obrotu  handlowego
wyrobów tytoniowych i alkoholowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej – 68 kontroli.

Ponadto w roku 2014 KMP w Lublinie przeprowadziła szkolenie podstawowe 10 aplikantów
naszej jednostki, zakończone egzaminem na strażnika miejskiego.

Ujawnione przestępstwa i osoby przekazane Policji:

Funkcjonariusze  Straży Miejskiej Miasta Lublin w roku 2014 ujawnili 33  przestępstwa oraz ujęli
i przekazali Policji 122 osoby. Ujawnione przestępstwa to między innymi:

 kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości,
 pobicie,
 rozbój.

Straż  Miejska  Miasta  Lublin  wspólnie  z  Zarządem  Terenowym  Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz
Regionem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Lublinie (International Police Association)
była współorganizatorem „Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej woj.  Lubelskiego”, który
odbył  się  28  czerwca  2014  roku  na  stadionie  sportowym  MOSiR  „Bystrzyca”  przy
Al. Zygmuntowskich 5.

Turniej miał na celu propagowanie idei sportowej i  zdrowego stylu życia oraz integrację
środowiska służb mundurowych.

W turnieju  wystąpiły  reprezentacje:  Komendy  Wojewódzkiej   Policji,  Centralnego  Biura
Śledczego,  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,  Straży  Miejskiej,  Państwowej  Straży
Pożarnej,  Wojska  Garnizonu  Lublin,  Straży  Granicznej  oraz  Reprezentacja  Emerytów  Służb
Mundurowych.

Straż Pożarna

Współdziałanie  z  Państwową  Strażą  Pożarną  polegało  na  udzielaniu  pomocy
w zabezpieczaniu miejsc pożarów, wypadków drogowych, zdarzeń losowych, miejsc prowadzenia
akcji ratunkowych, a także ewakuacji osób z miejsc zagrożonych.

W roku 2014  strażnicy zabezpieczali w sumie 162 miejsca różnych tego typu zdarzeń.
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Straż Graniczna

Współpraca  ta  polegała  na  wspólnych  kontrolach  przeprowadzanych  na  lubelskich
targowiskach  pod  kątem  prawidłowości  prowadzenia  handlu  oraz  posiadania  wymaganych
dokumentów przez  sprzedających  (cudzoziemców).  Kontrolą  objęte  były  tereny targowisk  przy
ul. Ruskiej, al. Tysiąclecia, ul. Nadstawnej, giełda przy ul. Kresowej. 

W roku 2014 przeprowadzono 20 kontroli wobec cudzoziemców handlujących na lubelskich
targowiskach.  W  wyniku  kontroli  nałożono  4  mandaty  karne  za  brak  wpisu  do  ewidencji
działalności  gospodarczej  oraz  przewieziono  3  osoby  do  siedziby  Straży  Granicznej  celem
przeprowadzenia czynności sprawdzających. 

Żandarmeria Wojskowa

Wspólnie  z  osiemnastoma  funkcjonariuszami  Żandarmerii  Wojskowej  Straż  Miejska
zabezpieczała imprezy i koncerty odbywające się w ramach Nocy Kultury 7-8 czerwca 2014. 

Współpraca  z instytucjami

Szkoły i placówki oświatowe

Straż Miejska na pisemne wnioski dyrekcji szkół pomagała w zabezpieczeniu licznych
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 prowadzili 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. 
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W roku 2014 funkcjonariusze naszej jednostki brali udział w tzw. piknikach integracyjnych,
podczas których czynnie prowadzili działania profilaktyczne. Tematem były zagrożenia związane
z narkomanią  i  uwrażliwienie  na  wczesne  oznaki  uzależnienia  oraz  informacje  o dostępnych
formach pomocy. Pikniki odbyły się m.in. nad Zalewem Zemborzyckim (na terenie Parafii pw. św.
Marcina w Lublinie-Zemborzycach).

Kontrola okolic szkół

Z  inicjatywy  naszej  jednostki  w  sierpniu  2014  roku  przeprowadziliśmy  po  raz  kolejny
wspólnie z pracownikami Wydziału Oświaty i  Wychowania Urzędu Miasta Lublin kontrole okolic
szkół,  przedszkoli  i  placówek  oświatowych  pod  kątem  bezpiecznego  dotarcia  do  nich
i bezpiecznego przebywania na ich terenie.

W okresie od 22 do 29 sierpnia 2014 roku przeprowadzono (wspólnie) łącznie 73 kontrole,
w tym 46 przedszkoli i 27 szkół. Wykazano 22 zastrzeżenia, dotyczące m.in.:

- uschniętych drzew, zagrażających przechodniom,
-  braku  wyznaczonych  przejść  dla  pieszych  w  okolicy  szkół  oraz  odpowiedniego

oznakowania przejść,
- wulgarnych napisów na budynku szkoły,
- uszkodzonych elementów budynków.

Schronisko dla Zwierząt i Lubelskie Centrum Małych Zwierząt

W  roku  2014  dyżurni  Straży  Miejskiej  odebrali  ponad  200  zgłoszeń  na  temat  dzikich
zwierząt przebywających na terenie miasta. Wiele z nich niestety dotyczyło zwierząt rannych lub
martwych po kolizji z pojazdami. Przypadki takie zgłaszane były do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt, które zajmuje się również usuwaniem padłych zwierząt z terenu miasta. Odnotowano
także zwiększającą się liczbę zgłoszeń na temat pojawiających się na lubelskich osiedlach lisów. 
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MOPR

Współpraca  z  MOPR  polegała  przede  wszystkim  na  pomocy  osobom  bezdomnym.
W okresie zimowym wraz ze spadkami temperatur realnie wzrasta zagrożenie życia i zdrowia tych
osób.  Funkcjonariusze  naszej  jednostki  wykonując  swoje  codzienne  obowiązki  służbowe
lokalizowali  ich  miejsca  pobytu,  reagowali  w  sytuacjach  zagrożenia  życia  lub  zdrowia  oraz
przekazywali informacje o ofercie pomocowej. 

W okresie zimowym strażnicy miejscy prowadzili wzmożone, cykliczne kontrole (zarówno w
dzień jak i w nocy) miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne.  Weryfikowane były te,
w których bezdomni przebywali w poprzednim sezonie, ustalane były nowe. Działania te w okresie
jesienno-zimowym skupiały się na problemie ludzi wykluczonych, pozbawionych własnego lokum,
dotkniętych  chorobami,  którzy  adaptowali  na  prowizoryczne  „mieszkania"  pustostany,  altany
śmietnikowe, wnęki budynków, zajmowali altany działkowe, przebywali na dworcach PKP i PKS.
Strażnicy miejscy patrolując i kontrolując miejsca przebywania osób bezdomnych, w przypadku
stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, podejmowali działania mające na celu doprowadzenie
osoby  bezdomnej  do  noclegowni,  schronisk  lub  ośrodków  wsparcia.  Przygotowaliśmy  ulotki
informacyjne z adresami i numerami telefonów do schronisk i noclegowni, które funkcjonariusze
naszej jednostki podczas interwencji rozdawali osobom bezdomnym oraz:

-  rozpytywali, czy nie potrzebują pomocy medycznej,
-  ustalali  ich  dane  osobowe  i  starali  się  uzyskać  informację  o  ich  sytuacji  materialno-

bytowej (czy np. posiadają rodzinę, rentę lub emeryturę, itp.),
W dużym stopniu pomocny był w tym system monitoringu, który szybciej pozwalał dotrzeć

do miejsca przebywania bezdomnych. Dyżurni naszej jednostki obsługujący systemu monitoringu
wizyjnego miasta Lublin w okresie zimowym (szczególnie w nocy) prowadzili obserwację terenów
miasta, aby uniknąć przypadków zamarznięcia osób bezdomnych. Każdego dnia strażnicy miejscy
patrolowali  kilkadziesiąt miejsc, w których przebywali bezdomni, intensyfikując w okresie zimowym
swoje działania, aby udzielić im jak najlepszej pomocy.

W roku 2014 funkcjonariusze naszej jednostki przeprowadzili 570 interwencji wobec osób
bezdomnych, wypytując m.in. o sytuację materialno-bytową, ewentualne miejsce zameldowania,
rodzinę  itp.  a  uzyskane  informacje  (w tym również  o  skali  i  geografii  występowania  zjawiska
bezdomności na terenie naszego miasta) przekazywane były przez naszą jednostkę do MOPR
w Lublinie.

Sanepid

W związku z utworzeniem w Straży Miejskiej Eko-patrolu, prowadzone były liczne wspólne
kontrole  dotyczące  np.  zgłaszanych  interwencji  w  sprawie  nieposiadania  umów  na  wywóz
nieczystości ciekłych czy wylewania szamba. Kontrole takie przeprowadzone zostały m.in. przy
ul. Szwedzkiej, Dzierżawnej, Przymieszczańskiej, Dominowskiej.
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Kontrola ruchu drogowego

Wykroczenia  przeciwko  bezpieczeństwu  i  porządkowi  w komunikacji  stanowiły
najliczniejszą grupę pośród wykroczeń ujawnianych przez Straż Miejską Miasta Lublin.  Była to
również grupa wykroczeń najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców naszego miasta.

W  roku  2014  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  nałożyli  7474  mandaty  karne  na  kwotę
838820  zł  za  wykroczenia  drogowe  (z  pominięciem  mandatów  nałożonych  za  przekroczenie
prędkości, zarejestrowane przez fotoradar). 

Holowanie pojazdów

W roku 2014 usunięto z dróg 501 pojazdów, zaparkowanych w miejscach niedozwolonych
i powodujących przez to zagrożenie w ruchu drogowym. Pojazdy te zaparkowane były na
skrzyżowaniach, blokowały przejazd, wjazd do posesji  bądź też były zaparkowane na miejscach
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przez kierowców nie posiadających uprawnień. 

Ponadto usunięto 6 pojazdów noszących znamiona wraku oraz spowodowano usunięcie
25 pojazdów przez ich właścicieli.  

Fotoradar

W 2014 roku Straż Miejska prowadziła kontrolę prędkości na wyznaczonych odcinkach ulic
za  pomocą  przenośnego  fotoradaru.  Najczęściej  dozwolona  prędkość  przekraczana  była  przy
ul. Jana Pawła II (1717 wykonanych zdjęć), ul. Zana (1202 zdjęcia) i Andersa (883 zdjęcia). 

Za  pomocą  fotoradaru  ujawniono  6539  wykroczeń.  Nałożono  4163  mandaty  karne  na
kwotę 668 350 zł, skierowano także 797 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego. 

Odnotowaliśmy  spadek  liczby  drastycznych  przekroczeń  prędkości.  Kierowcy  jeździli
wolniej, przez co mogliśmy czuć się bezpieczniej na lubelskich ulicach. Mimo wszystko, zdarzali
się kierujący, którzy znacznie przekraczali dozwoloną prędkość. Rekordzista pędził ul. Jana Pawła
II z prędkością 149 km na godzinę. 
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Po  konsultacji  z  Radami  Dzielnic,  a  także  przeprowadzonej  przez  Policję  analizie
bezpieczeństwa  w ruchu  drogowym,  ustalono  15  ulic,  na  których  wyznaczone  zostały  odcinki
pomiarowe. Sześć lokalizacji zostało oznakowanych przez Zarząd Dróg i Mostów już w roku 2013,
pozostałe zostały oznakowane w pierwszej połowie roku 2014. Obecnie Straż Miejska prowadzi
pomiary prędkości za pomocą mobilnego urządzenia rejestrującego w następujących lokalizacjach:

1. ul. Nałęczowska – odcinek pomiarowy na długości 1400m od ul. Bażantowej do ul. Głównej.
2. Al. Jana Pawła II – ulica podzielona na 3 odcinki pomiarowe:

1) odcinek 1000m od Al. Kraśnickiej do skrzyżowania z ul. Roztocze;
2) odcinek 700m od ul. Roztocze do ul. Granitowej;
3) odcinek 800m od ul. Granitowej do ul. Armii Krajowej.

3. ul. Wyzwolenia – odcinek pomiarowy na długości 1000m od ul. Mickiewicza do ul. 
Grunwaldzkiej.
4. Al. Kompozytorów Polskich – pomiar na odcinku 900m pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami 
Północną a Smorawińskiego. 
5. ul. Zana – lokalizacja na odcinku 800m od Nadbystrzyckiej do Filaretów.
6. ul. Krężnicka – 1000m odcinek pomiarowy pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Pszczelą i z ul. 
Cienistą.
7. ul. Janowska – odcinek pomiarowy na długości 1000m od ul. Parczewskiej do ul. Lipskiej.
8. ul. Roztocze – odcinek pomiarowy na długości 600m od ul. Łukowskiej do Al. Jana Pawła II.
9. Al. gen. Władysława Andersa – 900m odcinek pomiarowy od ronda z ul. Lwowską do 
skrzyżowania z ul. Kalinowszczyzna.
10. ul. Krochmalna – 1000m odcinek pomiarowy od skrzyżowania z ul. Diamentową w kierunku ul. 
Gazowej. 
11. ul. Kunickiego – ulica podzielona na 2 odcinki pomiarowe:

1) odcinek 600m od ul. Dywizjonu 303 do ul. Mickiewicza;
2) odcinek 900m od ul. Zemborzyckiej do ul. Głuskiej.

12. ul. Romera –  1000m odcinek pomiarowy (na całej długości ulicy).
13. ul. Diamentowa – odcinek pomiarowy na długości 500m od ul. Olszewskiego do ul. Romera. 
14. ul.  Nadbystrzycka – odcinek pomiarowy na długości 1000m od ul. Zana do ul. Krochmalnej.
15. ul. Smorawińskiego – odcinek 600m od kładki przy ul. Chęcińskiego do skrzyżowania z al. 
Kompozytorów Polskich.

W każdym  tygodniu,  w  czwartki,  na  stronie  internetowej  Straży  Miejskiej  (www.986.pl)
publikowana  była informacja  o  planowanych  miejscach  prowadzenia  pomiaru  prędkości  na
najbliższy tydzień.

Należy  nadmienić,  że  podczas  kontroli  przeprowadzonej  przez  NIK  w  roku  2013,
obejmującej  swym  zakresem  prawidłowość  realizacji  zadań  przez  straże  miejskie  (gminne)
w zakresie  wykorzystywania urządzeń ujawniających i zapisujących za pomocą technik utrwalania
obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego, Straż Miejska Miasta Lublin została oceniona
pozytywnie. W szczególności wskazano, że lokalizacja masztów, w których prowadzono kontrolę
prędkości, była uzasadniona bezpieczeństwem ruchu drogowego, a także rzetelnie wytypowano
odcinki dróg do prowadzenia kontroli ruchu drogowego za pomocą mobilnego fotoradaru i zadbano
o ich odpowiednie oznakowanie.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

W roku 2014 funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli  165 mandatów karnych na kwotę
82 500  zł  za  postój  kierowców  nieposiadających  uprawnień  na  miejscach  parkingowych
przeznaczonych  dla  niepełnosprawnych.  W przypadku  takiego  wykroczenia  kierowca  musi  się
liczyć nie tylko z mandatem w wysokości 500 zł, ale również z możliwością odholowania pojazdu. 
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Strażnicy ratują życie i zdrowie

W trakcie codziennej służby funkcjonariusze Straży Miejskiej niejednokrotnie spotykali się
z sytuacjami,  w  których  zagrożone  było  ludzkie  życie  lub  zdrowie.  Dzięki  szybkiej  reakcji
strażników wiele osób uzyskało niezbędną pomoc.

Pomoc choremu

W  dniu  12  lutego  około  godz.  22.40  patrol  Straży  Miejskiej  został  zatrzymany  przy
Al. Kompozytorów Polskich  przez  mężczyznę,  który  poprosił  o  pomoc  w  dotarciu  do  szpitala,
ponieważ przyjechał z Rzeszowa i nie zna miasta, a poczuł się bardzo źle (uskarżał się na ból
w klatce piersiowej). Aby nie tracić cennego czasu, mężczyzna został bezzwłocznie przewieziony
przez patrol do szpitala przy ul. Jaczewskiego.

Pierwsza pomoc w nagłym wypadku

W dniu 6 lutego 2014 r. około godz. 19.20, jadąc ulicą Narutowicza, patrol Straży Miejskiej
zauważył  leżącego  na  chodniku  mężczyznę.  Strażnicy  natychmiast  zatrzymali  się  i  podjęli
interwencję; okazało się, że mężczyzna ma rozciętą głowę i jest nieprzytomny. Strażnicy udzielili
poszkodowanemu pierwszej pomocy. Za pośrednictwem dyżurnego Straży Miejskiej wezwano na
miejsce karetkę pogotowia, w oczekiwaniu na nią, funkcjonariusze kontrolowali czynności życiowe
mężczyzny. W pewnym momencie odzyskał on przytomność. Po przybyciu karetki, poszkodowany
został odwieziony do szpitala przy ul. Jaczewskiego.

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 12 stycznia 2014 roku funkcjonariusze zabezpieczali teren,
na którym odbywała się impreza. 

Podczas Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, w dniu 23
listopada  2014, 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
uczestniczył w zbiórce darów od mieszkańców Lublina. 
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Monitoring wizyjny

Dzięki  stałemu  dyżurowi  funkcjonariusza  Straży  Miejskiej  w  monitoringu  miejskim
ujawniono liczne przypadki wybryków chuligańskich, niszczenia mienia, zakłócania spokoju oraz
spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. 

W wielu przypadkach dzięki monitoringowi było możliwe ujęcie sprawcy, nawet jeśli oddalił
się  z  miejsca  popełnienia  wykroczenia,  gdyż  funkcjonariusz  był  w  stanie  śledzić  trasę  jego
przemieszczania się ulicami miasta i na bieżąco podawać te informacje patrolom.  

W roku 2014 dyżurni monitoringu przekazali do realizacji 5014 interwencji.

Ujęcie sprawców kradzieży

W dniu 24 września 2014 r. około godz. 23.30 patrol Straży Miejskiej otrzymał informację od
funkcjonariusza  SM  pełniącego  służbę  w  monitoringu  miejskim  o  dwóch  mężczyznach
spożywających alkohol na Placu Litewskim. W czasie, kiedy patrol dojeżdżał na miejsce, dyżurny
monitoringu  cały  czas  obserwował  przemieszczających  się  mężczyzn.  W  pewnym  momencie
weszli  oni  do  sklepu  spożywczego  przy ul.  Kościuszki,  po  czym szybko  z  niego  wybiegli.  Po
krótkim pościgu, funkcjonariusze zatrzymali dwóch 19-latków. Znaleziono przy nich butelkę wódki
oraz papierosy;  zatrzymani  przyznali  się,  że  ukradli  je  ze sklepu.  Na miejsce wezwano patrol
Policji, któremu przekazano mężczyzn celem dalszych czynności.  
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Stanowiska dyżurnych

Straż Miejska Miasta Lublin  przyjmowała  interwencje  od mieszkańców całodobowo pod
bezpłatnym numerem alarmowym 986,  a także pod numerami (81)  466 50 20 i  665 500 410
przeznaczonym do wysyłania sms-ów. Interwencje można było także zgłaszać mailowo na adres
sekretariat@986.pl.

W  minionym  roku  największy  odsetek  zgłoszeń  od  mieszkańców stanowiły  zgłoszenia
dotyczące  interwencji  drogowych,  a  następnie  porządkowych,  wśród  których  dominowały
zgłoszenia w zakresie śliskich chodników i  ulic,  spożywania alkoholu w miejscach publicznych,
utrzymania  porządku i  czystości, braku nadzoru  nad wyprowadzanymi  psami, oraz  zakłócania
ciszy i spokoju publicznego. 

W roku  2014  w  systemie  DART zostało  zarejestrowanych  25458  zgłoszeń,  w  tym  77
zgłoszeń sms-owych. 

Zabezpieczenie sezonu letniego

Zalew Zemborzycki

W roku 2014 w okresie od 1 maja do 31 października strażnicy miejscy pełnili służbę wraz
z Policją  na  łodzi  patrolowej  (110  wspólnych  patroli).  Ponadto  przez  cały  sezon  letni
funkcjonariusze  pełnili  służbę  na  łodzi  patrolowej  Straży  Miejskiej.  Na  wiosnę  2014  roku
funkcjonariusze oddelegowani do tej służby przeszli kurs stermotorzysty oraz ratownika wodnego.  

Patrole rowerowe i motorowerowe

W  okresie  od  maja  do  października  działały  patrole  rowerowe  i motorowerowe  Straży
Miejskiej.  Ich  zadaniem  była  przede  wszystkim  kontrola  porządku  i bezpieczeństwa  w rejonie
ścieżek  rowerowych,  szczególnie  pod  kątem  spożywania  alkoholu  i  zakłócania  porządku.
Funkcjonariusze  na  rowerach  patrolowali  także  teren  wokół  Zalewu  Zemborzyckiego,
w szczególności zwracając uwagę na podrzucanie śmieci i tworzące się dzikie wysypiska. 

32

mailto:sekretariat@986.pl


Kontrole w Straży Miejskiej Miasta Lublin

W roku 2014 przeprowadzono w Straży Miejskiej cztery kontrole. 

1. Urząd Miasta Lublin – Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego.
Zakres kontroli  obejmował realizację zadań dotyczących spraw obronnych.  Kontrola nie
wykazała nieprawidłowości. 

2.  Miejski Urząd Pracy w Lublinie – zakres kontroli obejmował organizację i przebieg stażu
osoby bezrobotnej. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

3. ZUS o/Lublin – zakres kontroli obejmował:
• prawidłowość  i  rzetelność  obliczania  składek  na ubezpieczenia  społeczne  oraz

innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

• ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych
świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

• prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne
i rentowe

• wystawianie  zaświadczeń  lub  zgłaszanie  danych  dla  celów  ubezpieczeń
społecznych.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

4. Urząd Miasta Lublin – wydział Audytu i Kontroli oraz Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców
i Zarządzania Kryzysowego.
Zakres kontroli obejmował:

• realizację porozumienia zawartego z Komendą Miejską Policji,
• załatwianie skarg przez Straż Miejską.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
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Przykłady skutecznych działań Straży Miejskiej Miasta
Lublin

Zatrzymanie sprawców pobicia

W dniu 5 października 2014 r. około godz. 5.30 patrol Straży Miejskiej przy ul. Lipowej ujął
dwóch mężczyzn,  którzy byli  sprawcami pobicia mężczyzny przy ul.  Krakowskie Przedmieście.
Ujęcie  sprawców  było  możliwe  dzięki  funkcjonariuszce  Straży  Miejskiej  pełniącej  służbę
w monitoringu miejskim, która widziała zdarzenie, a następnie obserwowała trasę przemieszczania
się mężczyzn i na bieżąco informowała patrol o miejscu, w którym aktualnie się znajdują. Sprawcy
zostali  zatrzymani  przez  strażników;  ponieważ  byli  agresywni,  użyto  wobec  nich  środków
przymusu bezpośredniego.

Na miejsce został wezwany patrol Policji, który przewiózł sprawców pobicia na Komisariat I.
Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala. 

Strażnicy ugasili pożar samochodu

 
W dniu  11 września  2014 r.  około  godziny  14.25 patrol  Straży Miejskiej,  przejeżdżając

ul. Nadbystrzycką,  zauważył  stojący na jezdni  w pobliżu przystanku MPK pojazd marki  Skoda,
z którego wydobywał się gęsty dym. Właścicielka pojazdu usiłowała wydobyć z bagażnika gaśnicę.
Strażnicy natychmiast podbiegli do samochodu, próbując go ugasić. W tym momencie palące się
auto samoczynnie ruszyło do tyłu, przejeżdżając przez jezdnię, chodnik i trawnik, i zatrzymując się
dopiero na płocie posesji. Na miejsce za pośrednictwem dyżurnego wezwano Straż Pożarną oraz
policję. W międzyczasie strażnicy odłączyli akumulator pojazdu oraz nadal próbowali ugasić pożar.
Ponieważ  dwie  gaśnice  samochodowe  nie  wystarczyły,  strażnicy  przynieśli  z  pobliskiego
przedszkola gaśnicę 5 kg i dopiero za jej pomocą całkowicie ugasili palący się samochód. 

Zatrzymanie nożownika

W  dniu  2  sierpnia  2014  r.  około  godz.  15.35  Eko-patrol  Straży  Miejskiej,  wracając
z interwencji  porządkowej  przy  ul.  Kunickiego,  podjął  interwencję  przy  ul.  Mickiewicza  wobec
czterech mężczyzn spożywających alkohol na ulicy. Podczas próby wylegitymowania mężczyźni
zachowywali się agresywnie, wykrzykując obelgi pod adresem strażników i prowokując do bójki.
Zostali  ostrzeżeni  o możliwości  użycia  środków przymusu bezpośredniego.  Jeden z mężczyzn
usiłował  uderzyć  strażnika  pięścią,  drugi  natomiast  wyciągnął  nóż  o  długości  ostrza  20  cm
i zaatakował drugiego funkcjonariusza. Strażnik zdążył odskoczyć, tak, że nóż nie dosięgnął go, po
czym użył gazu pieprzowego. Napastnicy zaczęli uciekać. Po krótkim pościgu mężczyzna z nożem
został ujęty.  Na miejsce został wezwany patrol Policji,  który zatrzymał drugiego z napastników,
a następnie obaj zostali przewiezieni na Komisariat III Policji, gdzie przeprowadzone zostały dalsze
czynności.  

Nietrzeźwi rodzice z małym dzieckiem

W dniu 14 czerwca 2014 r. około godziny 21.35 patrol Straży Miejskiej zauważył trzy osoby
(dwoje dorosłych i dziecko), idące ulicą Mariańską środkiem jezdni. Osoby dorosłe zataczały się,
co wskazywało na to, że są pod wpływem alkoholu. Patrol zatrzymał i wylegitymował mężczyznę
i kobietę, okazali się oni rodzicami przebywającego z nimi dziecka – sześcioletniej dziewczynki. Na
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miejsce został  wezwany patrol  Policji  celem przebadania  zatrzymanych na obecność alkoholu
w wydychanym  powietrzu,  a  także  babcia  dziecka,  której  przekazano  wnuczkę  pod  opiekę.
Badanie wykazało u mężczyzny 3,19 promila alkoholu, a u kobiety 1,76 promila.

Zatrzymanie sprawcy pobicia

W dniu 17 maja 2014 r. około godziny 4.00 patrol Straży Miejskiej zauważył przy Alejach
Racławickich dwóch szarpiących się mężczyzn. Strażnicy natychmiast zatrzymali się i rozdzielili
walczących. Jeden z mężczyzn zeznał, że został napadnięty i pobity przez drugiego, bo nie chciał
poczęstować go papierosem. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni na Komisariat I. Na komisariacie
napadnięty poprosił o wezwanie karetki pogotowia; po przebadaniu mężczyzna został zabrany do
szpitala. Napastnik został zatrzymany na komisariacie celem wykonania dalszych czynności.

Zatrzymanie sprawców rozboju

W dniu 6 maja 2014 około godziny 22.00 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie, że
w jednym  z  lokali  w  centrum  miasta  dwóch  mężczyzn  pobiło  kelnerkę  i  ukradło  alkohol,
a napastnicy  i towarzyszące  im  kobiety  udali  się  w  stronę  Placu  Katedralnego.  Dyżurny
bezzwłocznie wysłał tam patrol. Strażnicy zauważyli na miejscu grupę osób, które na ich widok
zaczęły uciekać. Po krótkim pościgu ujęto dwóch mężczyzn. Na miejsce przybył patrol Policji, który
udał się do wskazanego lokalu i potwierdził zgłoszenie. Obaj ujęci mężczyźni (siedemnastolatek
i dwudziestolatek) zostali odwiezieni na Komisariat I, gdzie ustalono ich dane osobowe. Przy tej
okazji wyszło na jaw, że jeden z nich jest poszukiwany przez Wydział ds. Nieletnich, po ucieczce
z ośrodka wychowawczego.
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Nabór do Straży Miejskiej Miasta Lublin 

W 2014 roku przeprowadzono dwa nabory do Straży Miejskiej  na stanowisko strażnik-
aplikant. Pierwszy został ogłoszony w dniu 17 marca, a drugi 17 października. W wyniku naboru
przyjętych zostało 14 osób. 

Rekrutacja  składała  się  z  czterech  etapów:  składania  i  weryfikacji  dokumentów,  testu
sprawnościowego, testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 

Podnoszenie kwalifikacji przez funkcjonariuszy
i pracowników Straży Miejskiej

W  roku  2014  funkcjonariusze  i  cywilni  pracownicy  Straży  Miejskiej  uczestniczyli
w różnorodnych kursach i szkoleniach, mających na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności.
Były to zarówno szkolenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Spośród ważniejszych szkoleń można wymienić:
• Szkolenie oskarżycieli publicznych,
• Poprawny  i  przejrzysty  język  urzędowy  –  redagowanie  aktów  administracyjnych

i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym,
• Kurs stermotorzysty,
• Kurs ratownika wodnego,
• Edukacja antydyskryminacyjna dla urzędników i funkcjonariuszy publicznych,
• Seminarium: Nieznajomy w szkole i na podwórku – zachowanie w sytuacjach zagrożeń,
• Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
• Szkolenie – mniejszości narodowe, etniczne, religijne,
• Pierwsza pomoc przedlekarska,
• Przemoc wobec dzieci – jak rozpoznawać i reagować?
• Kurs języka angielskiego, poziom podstawowy. 
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Zadania na rok 2015

Nasza jednostka planuje nadal rozszerzać współpracę z instytucjami miejskimi,  Radami
Dzielnic i służbami mundurowymi w celu jeszcze bardziej skutecznego utrzymania ładu i porządku
na terenie miasta. 

1. Reorganizacja Straży Miejskiej Miasta Lublin:

W październiku  2014  roku  uchwałą  nr  1197/XLV/2014  Rada  Miasta  zatwierdziła  nowy
regulamin organizacyjny Straży Miejskiej Miasta Lublin. Zakładał on daleko idącą zmianę struktury
jednostki.  Zlikwidowano  dotychczas  istniejące  Oddziały  Północ  i  Południe,  a  w  ich  miejsce
utworzono Wydział Dzielnicowych – grupę osiemnastu funkcjonariuszy, których zadaniem jest stała
współpraca  z  mieszkańcami  poszczególnych  dzielnic  i Radami  Dzielnic.  Dzielnicowi  mają
uczestniczyć  w życiu dzielnicy i  znać jej  problemy,  a w przypadkach wymagających interwencji
wspiera ich Eko-Patrol oraz rozbudowany Oddział Patrolowo-Interwencyjny.

W  celu  jeszcze  bardziej  skutecznego  działania  powiększono  stan  liczebny  Oddziału
Patrolowo-Interwencyjnego.  Obecnie  liczy  on  ponad  50  osób,  pełniących  służbę  w  systemie
zmianowym obejmującym całą dobę. 

Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. 

2. Dzielnicowi i ich zadania:

Zadaniem  dzielnicowych  jest  utrzymywanie  stałego  kontaktu  z  Radami  Dzielnic,
spółdzielniami  mieszkaniowymi,  administracjami  i  wspólnotami  mieszkaniowymi  w  zakresie
szeroko  rozumianego  porządku  na  terenach  pozostających  w  ich  zarządzie.  Dzielnicowi
współpracują  również  z  dyrektorami  szkół  i  przedszkoli  w  zakresie  zapobiegania  zagrożeniom
wśród  dzieci  i  młodzieży.  Ich  zadaniem  jest  także  kontrola  miejsc  prowadzenia  działalności
handlowej  pod  kątem  posiadania  przez  osoby  handlujące  wpisu  do  ewidencji  działalności
gospodarczej oraz pozwolenia na zajęcie miejsca. 

3. Eko-Patrol:

W roku 2015 Eko-Patrol we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska UM Lublin oraz
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Sanepidem będzie kontynuował kontrole pod
kątem utrzymania porządku i czystości na terenie Lublina, szczególną uwagą obejmując kwestie
spalania odpadów oraz tworzenia się dzikich wysypisk. 

4. Czystość i porządek:

Straż Miejska Miasta Lublin szczególną uwagą obejmuje zagadnienia związane z szeroko
pojętym  zachowywaniem  czystości  i  porządku  na  terenie  miasta.  Do  kwestii  porządkowych
zaliczyć można przede wszystkim spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, co często
wiąże się z innymi wykroczeniami, takimi jak zakłócanie spokoju oraz zaśmiecanie. Straż Miejska
nadal  będzie  monitorować  miejsca,  w  których  występują  tego  typu  problemy  –  tj.  Plac
Kaczyńskiego, Ogród Saski, Stare Miasto oraz inne miejsca zgłaszane nam przez mieszkańców,
jak  również  te,  które  strażnicy stwierdzają  podczas codziennej  służby.  W tym zadaniu  bardzo
pomocna jest służba pełniona przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w monitoringu miejskim.

Ponadto  w  roku  2015  kontynuowane  będą  kontrole  pod  kątem  prawidłowości
wyprowadzania psów oraz sprzątania nieczystości po nich. 

37



5. Kontrola prawidłowości parkowania pojazdów:

Nieprawidłowo  zaparkowane  pojazdy  niejednokrotnie  stwarzają  zagrożenie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także stanowią dużą uciążliwość dla mieszkańców miasta.
Choć priorytetem dla naszej jednostki są obecnie zagadnienia związane z czystością i porządkiem,
funkcjonariusze nie zaniedbują również kontroli ruchu drogowego. Nie należy przy tym zapominać,
że interwencje w sprawie pojazdów stanowią najliczniej zgłaszaną grupę wykroczeń. 
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