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Wstęp

Miniony rok był  dla Straży Miejskiej  okresem, w którym przeprowadzono szereg zmian
w organizacji  i  sposobie  działania.  Wprowadzone  rozwiązania  wzmocniły  określoną  w ustawie
o strażach  gminnych  służebną  rolę  straży  miejskiej  wobec  społeczności  lokalnej  i  na  pewno
przyczyniły się do poprawy skuteczności naszych działań.  Wprowadzając zmiany braliśmy pod
uwagę  dalszą  realizację  naszych  priorytetów  w  działaniach  ukierunkowanych  na  utrzymanie
spokoju i porządku publicznego, poprawę czystości miasta, przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu
w miejscach objętych zakazem oraz zapobieganie niszczeniu mienia komunalnego. 

• Powołano dzielnicowych do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami.
• Rozwinięto działania profilaktyczne.
• Rozbudowano Eko-Patrol.
• Dopasowano  godziny  pracy  funkcjonariuszy  w  celu  zapewnienia  płynnej  realizacji

interwencji i zgłoszeń mieszkańców.
• Podpisano porozumienie z Aresztem Śledczym w Lublinie, na mocy którego osoby skazane

wykonywały  prace  porządkowe  na  terenie  miasta  w  asyście  funkcjonariuszy  Straży
Miejskiej. 

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  21  funkcjonariuszy,  których  zadaniem  jest  stała
współpraca z mieszkańcami poszczególnych dzielnic i Radami Dzielnic. Dzielnicowi uczestniczą
w życiu dzielnicy i znają 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 47 osób, pełniących służbę w systemie zmianowym
obejmującym całą dobę. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. 

Porównanie wyników działań Straży Miejskiej za rok 2014 i 2015
Opis 2014 2015

Liczba % ogółu Liczba % ogółu

Mandaty karne ogółem 17 102 100% 12 324 100%

Na kwotę 1 939 279 zł 100% 1 428 040 zł 100%

Porządkowe 5 465 32% 4 690 38 %

Na kwotę 432 109 zł 22% 431 830 zł 30 %

Drogowe z wyłączeniem fotoradaru 7 474 44% 5 151 42 %

Na kwotę 838 820 zł 43% 585 410 zł 41 %

Fotoradar 4 163 24% 2 483 20 %

Na kwotę 668 350 zł 35% 410 800 zł 29 %

Pouczenia: 6105 100% 7711 100%

porządkowe 2227 36% 2877 37%

drogowe 3878 64% 4834 63%

Liczba zgłoszeń od mieszkańców: 25 485 25 508

Liczba interwencji 33 108 32 939
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Statystyka wyników Straży Miejskiej Miasta Lublin za 
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

L.p. Rodzaj czynności 2015

  1 Liczba kontroli przeprowadzonych w okresie 88652

1)  nieruchomości  (w  tym:  czystość  i  porządek,  oznaczenie  posesji,  oznaczenie  o
obecności psa)

23001

2) infrastruktury na terenie miasta (w tym: stan ulic i chodników, oświetlenia, awarie,
uszkodzenia itp.)

65651

  2 Liczba wykroczeń ujawnionych w okresie 20527

ODDZIAŁY 17574

FOTORADAR 2953

  3 Liczba pouczeń, w tym: 7711

- porządkowe 2877

- drogowe 4834

  4
Mandaty karne ogółem:

12324

1428040

1) Porządkowe, w tym:
4690

431830

- spożywanie napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych
1456

145600

- palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych
330

14590

- psy bez nadzoru
83

4970

- zanieczyszczenia przez psy
47

2600

- zaniedbania czystościowe
453

48590

- plakaty, ogłoszenia, reklamy itp. w miejscach niedozwolonych
41

2920

2) Drogowe, w tym:                              
7634

996210

- KOPERTA   INWALIDZKA
127

63800

- FOTORADAR
2483

410800

5 Liczba interwencji ogółem, w tym: 32939

1) interwencje porządkowe, w tym: 19886

- zgłoszone 11285
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L.p. Rodzaj czynności 2015

- własne 8601

2) interwencje drogowe, w tym: 13053

- zgłoszone 8817

- własne 4236

6 Wnioski do Sądu Rejonowego 1122

7 Holowanie – pojazdy usunięte, w tym: 313

   1)  na podstawie art. 50 lit. a ustawy p.r.d. 23

   2)  na podstawie art. 130 lit. a ustawy p.r.d. 290

8 Próba holowania pojazdu 243

9 Liczba ujawnionych przestępstw 20

10 Osoby ujęte i przekazane Policji 72

11 Kontrola osobista, przeglądanie bagażu podręcz. 7

12 Sprawy przekazane innym organom i instytucjom: 3155

- Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 1640

- Wydziały Urzędu Miasta 623

- Policja 150

- Administracje i właściciele prywatni 266

- Inne jednostki (spółki, zarządy, firmy) 476

13 Zabezpieczenie miejsca zdarzenia 214

14 Zabezpieczenie imprez 570

15 Asysta - Policja 170

16 Asysta – Urząd Miasta 345

17 Wspólne kontrole - WOŚ 268

18 Współpraca z MOPR 72

19 Osoby bezdomne 836

20 Osoby nietrzeźwe doprowadzone do miejsca zamieszkania 33
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Oddziały Straży Miejskiej Miasta Lublin 

Wydział Dzielnicowych

Od dnia  1 stycznia 2015 roku w Straży Miejskiej  Miasta Lublin  rozpoczął  działalność  Wydział
Dzielnicowych.  Składa  się  on  z  21  funkcjonariuszy,  którzy  sprawują  pieczę  nad  wszystkimi,
tj. 27 dzielnicami miasta:

1. Sławin, Sławinek 

2. Konstantynów, Szerokie 

3. Węglin Północny, Węglin Południowy

4. Czuby Południowe

5. Czuby Północne 

6. Zemborzyce, Wrotków

7. Abramowice, Głusk

8. Kośminek

9. Dziesiąta,

10. Bronowice, Felin

11. Tatary, Hajdów, Zadębie

12. Rury

13. Śródmieście Południowe

14. Śródmieście Północne

15. Wieniawa

16. Czechów Południowy

17. Czechów Północny

18. Ponikwoda

19. Kalinowszczyzna

20. Stare Miasto

21.Za Cukrownią

Jedną  z  podstawowych  form  pracy  strażnika  dzielnicowego  jest  stała  współpraca
z jednostkami samorządu mieszkańców i udział w realizacji inicjatyw lokalnych. Koncepcja tego
programu  opiera  się  na  przydzieleniu  stałego  rejonu  służbowego  strażnikowi,  który  ponosi
jednoosobową  odpowiedzialność  za  realizację  zadań  ukierunkowanych  na  poprawę  stanu
czystości oraz spokoju publicznego na swoim terenie. 
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Dzielnicowi  utrzymują  stały  kontakt  z  Radami  Dzielnic,  spółdzielniami  mieszkaniowymi,
administracjami  i  wspólnotami  mieszkaniowymi  w zakresie  szeroko  rozumianego  porządku  na
terenach pozostających w ich zarządzie. 

W szczególności zadaniem dzielnicowych jest:
• działanie  na rzecz poprawy porządku i  estetyki  posesji  oraz  terenów miejskich

poprzez kontrolę wywiązywania się właścicieli nieruchomości z takich obowiązków
jak  wyposażenie  nieruchomości  w  pojemniki  do  zbierania  odpadów,  usuwanie
nieczystości,  oczyszczanie  chodników  położonych  wzdłuż  nieruchomości  także
w zakresie utrzymania zimowego (ulic, chodników, posesji),

• likwidacja dzikich wysypisk
• dyscyplinowanie  właścicieli  psów w zakresie  wyprowadzania  psów bez smyczy

oraz niesprzątania psich odchodów,
• przeciwdziałanie niszczeniu terenów zielonych przez parkujące pojazdy,
• lokalizacja pojazdów nieużywanych (wraków) 
• zwalczanie procederu nielegalnego handlu,
• dążenie  do  wyeliminowania  umieszczania  plakatów,  reklam,  ogłoszeń  itp.

w miejscach do tego niewyznaczonych,
• przeciwdziałanie  spożywaniu  napojów  alkoholowych  w  miejscach  objętych

zakazem,
• skłanianie  do  respektowania  przez  kierowców  pojazdów  przepisów  ruchu

drogowego,
• działalność profilaktyczna

Dzielnicowi  współpracują  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 handlu w miejscach wyznaczonych. Czynnikiem, który wpływa na
estetykę miasta, są także pojazdy nieużywane – wraki. Funkcjonariusze Wydziału Dzielnicowych
kontrolują ulice i osiedla pod kątem wraków, prowadząc działania mające na celu usunięcie ich
z przestrzeni miejskiej.

Szczególne miejsce wśród celów na rok 2015 zajęła współpraca ze społecznością lokalną
oraz jej  przedstawicielami.  Konsultacje z Radami Dzielnic oraz stałe dyżury w siedzibach Rad
Dzielnic i Osiedli, w trakcie których mieszkańcy mogli osobiście zgłaszać strażnikom interwencje,
uwagi,  problemy i  spostrzeżenia,  pozwalając zdiagnozować potrzeby oraz zagrożenia i określić
priorytety dla poszczególnych części miasta. 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.

Zwracano się do Rad Dzielnic o wskazanie miejsc, które wymagają naszego nadzoru na
terenach ich dzielnic, w celu objęcia ich wzmożoną kontrolą, szczególnie w godzinach wieczornych
i nocnych. Wskazane przez Rady Dzielnic miejsca, uznane przez nie za niebezpieczne, były przez
funkcjonariuszy systematycznie nadzorowane i  kontrolowane.  W swoich działaniach dzielnicowi
wspierani  byli  patrolami  Oddziału  Patrolowo-Interwencyjnego,  które  szczególnie  w  porach
wieczorowych i nocnych kontrolowały tereny i miejsca wskazane przez dzielnicowych, tj. przede
wszystkim okolice: szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, sklepów prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych, tereny zielone, miejsca gromadzenia się młodzieży oraz miejsca, w których
spożywanie napojów alkoholowych jest zabronione.

W 2015 r. największy odsetek zgłoszeń od mieszkańców stanowiły zgłoszenia dotyczące
interwencji  drogowych,  a  następnie  porządkowych,  wśród  których  dominowały  zgłoszenia
w zakresie spożywania alkoholu w miejscach publicznych, utrzymania porządku i czystości, braku
nadzoru  nad  wyprowadzanymi  psami, oraz  zakłócania  ciszy i  spokoju  publicznego.  Wszystkie
sprawy, problemy i nieprawidłowości zgłaszane przez Rady Dzielnic i mieszkańców, są traktowane
priorytetowo - realizowane systematycznie i na bieżąco, bez zbędnej zwłoki. 
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Dzięki działaniom dzielnicowych oraz ich współpracy z Radami Dzielnic, znacząco poprawił
się  stan  sanitarno  –  porządkowy  dzielnic,  zwiększyła  się  świadomość  społeczności  lokalnej
w zakresie dbałości o infrastrukturę i środowisko. Wspólne rozwiązywanie zgłaszanych problemów
oraz inicjowanie wspólnych działań zmierzających do poprawy porządku oraz bezpieczeństwa na
szczeblu  lokalnym  niewątpliwie  przyczyniło  się  do  poprawy  ładu  i  porządku  w  dzielnicach
i osiedlach. 

Przedstawione powyżej działania wraz z prowadzoną przez Dzielnicowych działalnością
profilaktyczną  budują  nowy  wizerunek  Straży  Miejskiej  oferując  realną  i  bezpośrednią  pomoc
lokalnej społeczności oraz ukazując konkretne efekty swoich działań.

Znakowanie rowerów

Straż  Miejska  Miasta  Lublin  bierze  udział  w  programie  prewencyjnym  „Identyfikacja”,
którego  głównym  celem  jest  ograniczenie  zjawiska  kradzieży  rowerów.  Znakowanie  rowerów
dzielnicowi  prowadzili  przede  wszystkim  podczas  różnego  rodzaju  festynów  i  pikników
osiedlowych,  plenerowych  imprez  rozrywkowych,  itp.  Dzielnicowi  znakowali  rowery  również
w siedzibie  naszej  jednostki,  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  dnia  i  godziny.  Po  wykonaniu
oznakowania  dane  roweru,  jego  właściciel  otrzymuje  odcinek  z  numerem  identyfikacyjnym
przypisanym  do  jego  roweru,  a  dane  dotyczące  oznakowanego  roweru  (imię  i nazwisko
właściciela,  adres  zamieszkania  oraz  kod  literowo-cyfrowy)  przekazywany był  do  policji,  która
umieszcza  je  w  policyjnej  komputerowej  bazie  danych.  W  2015  r.  dzielnicowi  oznakowali  57
rowerów.

Wydział Dzielnicowych – wyniki działań za rok 2015:

• Liczba przeprowadzonych kontroli: 13635
• Wystąpienia do instytucji: 1711
• zakończone sprawy (usunięte zaniedbania porządkowe): 948
• usunięte wraki: 20
• wraki usunięte przez właścicieli: 77
• zabezpieczenie imprez: 113
• Liczba ujawnionych wykroczeń: 1803
• Liczba pouczeń: 968
• Liczba mandatów: 792
• porządkowe: 533
• drogowe: 259
• Wnioski do Sądu Rejonowego: 37

Oddział Patrolowo - Interwencyjny

Oddział Patrolowo - Interwencyjny składał się z 47  funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę
w systemie zmianowym przez całą dobę. Oddział obejmował swym działaniem cały obszar miasta,
wspomagając w ten sposób pracę Wydziału Dzielnicowych i Oddziału Centrum.

Do głównych zadań wykonywanych przez OPI w 2015 roku należy zaliczyć: patrolowanie
miasta i reagowanie na stwierdzone naruszenia przepisów prawa; podejmowanie i realizowanie
zgłaszanych interwencji;  udział w patrolach mieszanych strażnik/policjant (Gimbus Patrol,  patrol
wodny  na  łodzi  motorowej);  codzienna  asysta  przy  pobieraniu  przez  pracowników  UM  opłat
targowych; zabezpieczanie uroczystości, meczów i imprez sportowych, festynów i pikników, imprez
kulturalno-rozrywkowych,  zgromadzeń,  wieców  itp.;  udział  w  kontrolach  prowadzonych  przez
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; czynności prewencyjne przeciwko sprawcom
wprowadzania do obrotu handlowego wyrobów alkoholowych i tytoniowych bez polskich znaków
akcyzy;  zabezpieczenie  wyborów  do  Rad  Dzielnic,  na  Prezydenta  RP,  do  parlamentu  oraz
referendum  ogólnopolskiego;  wspieranie  w  działaniach  innych  oddziałów  naszej  jednostki
(w szczególności Wydziału Dzielnicowych). 

10



Funkcjonariusze  Oddziału  Patrolowo-Interwencyjnego  w  trakcie  prowadzonych  kontroli
sprawdzali przede wszystkim stan utrzymania, czystości i  porządku działek, posesji,  chodników
i ulic (w tym również stan utrzymania zimowego). W okresie od wiosny do jesieni funkcjonariusze
prowadzili  też stałe i  systematyczne kontrole w zakresie utrzymania  zieleni  oraz oczyszczania
ręcznego i mechanicznego miasta.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zawiadamiano
właścicieli i zarządców terenów, celem niezwłocznego usunięcia uchybień. 

Podczas mrozów funkcjonariusze Oddziału pomagali kierowcom w uruchamianiu pojazdów
za pomocą przewodów rozruchowych. 

Oddział  Patrolowo-Interwencyjny  w  2015  roku w  znaczący  sposób  wspierał  działania
Dzielnicowych. Wskazane przez Rady Dzielnic miejsca, uznane przez nie za niebezpieczne, były
przez  funkcjonariuszy  OPI  systematycznie  nadzorowane i  kontrolowane.  Szczególnie  w porze
wieczornej i  nocnej kontrolowaliśmy tereny i  miejsca wskazane przez dzielnicowych,  tj.  przede
wszystkim okolice: szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, sklepów prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych, tereny zielone, miejsca gromadzenia się młodzieży oraz miejsca, w których
spożywanie napojów alkoholowych jest  zabronione.  Wśród zgłoszeń od mieszkańców dzielnic,
dominowały  zgłoszenia  w  zakresie  spożywania  alkoholu  w miejscach  publicznych,  utrzymania
porządku i czystości, braku nadzoru nad wyprowadzanymi psami, oraz zakłócania ciszy i spokoju
publicznego.  Wszystkie  sprawy,  problemy  i  nieprawidłowości  zgłaszane  przez  Rady  Dzielnic
i mieszkańców, były  traktowane priorytetowo, tj. OPI realizowało je  systematycznie i na bieżąco,
bez zbędnej zwłoki.

Oddział Patrolowo - Interwencyjny – wyniki działań za rok 2015:

• Liczba przeprowadzonych kontroli: 54758
• Wystąpienia do instytucji: 847
• Zabezpieczenie imprez: 330
• Liczba ujawnionych wykroczeń: 11842
• Liczba pouczeń: 4540
• Liczba mandatów: 7163
• porządkowe: 2885
• drogowe: 4278
• Wnioski do Sądu Rejonowego: 140

Funkcjonariusze Oddziału stale nadzorowali 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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Oddział Centrum
Centrum  miasta  to  teren  z  dużym  skupiskiem  sklepów,  lokali  gastronomicznych

i rozrywkowych,  a  także  zabytków  historycznych  z  wyznaczonymi  szlakami  turystycznymi.
Centrum  miasta  ma  charakter  prestiżowy,  jest  jego  wizytówką  i  charakteryzuje  się  dużym
natężeniem ruchu pieszego,  szczególnie turystów.  W związku z tym szczególnie  istotne są tu
kwestie dotyczące czystości i szeroko pojętego porządku. 

Oddział  Centrum  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin  obejmuje  swym  działaniem  obszar
ograniczony ulicami: Głęboka, Muzyczna, Al. Zygmuntowskie, Al. Unii Lubelskiej, Al. Tysiąclecia,
Al. Sikorskiego. W jego skład wchodzi 11 strażników, zastępca naczelnika oraz kierujący komórką
organizacyjną Naczelnik Oddziału.

Strażnicy Oddziału Centrum w 2015 r. w ramach działań, mających na celu poprawę stanu
sanitarno  -  porządkowego  naszego  Miasta  kontrolowali  stan  czystości  4514  nieruchomości.
W przypadku kontroli  niektórych nieruchomości  informowano właściwe instytucje i  organy m.in.
Sanepid, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Realizując działania z zakresu szeroko rozumianego porządku publicznego Oddział Centrum
przekazał  w  formie  pisemnej,  sprawy  do  realizacji  następującym  podmiotom  Zarządowi  Dróg
i Mostów  –  111,  wydziałom  Urzędu  Miasta  –  63,  Policji  –  12,  administracjom  i  właścicielom
prywatnym – 72. 

Do  stałych  zadań  realizowanych  przez  strażników  na  terenie  Oddziału  Centrum  należy
również kontrola miejsc, gdzie odbywały się różnego rodzaju imprezy, po zakończeniu których są
one  m.in.  zaśmiecone.  Kontrole  zmierzają  do  wyegzekwowania  niezwłocznego  przywrócenia
właściwego stanu sanitarno - porządkowego, natychmiast po ich zakończeniu.

Oddział Centrum współpracował z Policją. Współpraca odbywała się w ramach codziennych
rutynowych działań oraz przy okazji  zabezpieczania imprez masowych,  świąt,  miejsc katastrof,
wypadków, pożarów oraz innych akcji prowadzonych wspólnie. 

W wyniku prowadzonych własnych działań przekazano Policji  informacje dotyczące osób
zajmujących się procederem żebractwa oraz osoby, która dopuściła się nieobyczajnego wybryku,
poprzez publiczne obnażanie się.

Szczególnymi  miejscami  ze  względu  na  ich  charakter  są:  Stare  Miasto,  Deptak,  Plac
Kaczyńskiego, Ogród Saski. 

W przypadku Ogrodu Saskiego przeprowadzono 515 kontroli,  gdzie poza oddziaływaniem
prewencyjnym nałożono  49  mandatów karnych  na  kwotę  4000  zł.  Sankcjonowane naruszenia
prawa  dotyczyły:  spożywania  napojów  alkoholowych  –  30,  nieposprzątanie  po  psie  lub
niezachowanie środków ostrożności przy jego trzymaniu – 7, używanie nieprzyzwoitych słów – 3,
używanie słów wulgarnych – 3, zaśmiecanie – 3, załatwianie potrzeby fizjologicznej – 1, jazda
rowerem po chodniku – 2.

Natomiast  Plac  Kaczyńskiego  skontrolowano  538  razy  podczas  których  nałożono
112 mandatów karnych  na kwotę  10750 zł,  w  tym:  spożywanie  napojów alkoholowych  –  102,
zaśmiecanie  –  9,  umieszczanie  w  miejscu  publicznym  rysunku  bez  zgody  zarządzającego
miejscem – 1.

Nakładano mandaty za wykroczenia polegające na zanieczyszczeniu miejsca dostępnego dla
publiczności  (art.  145 kw.),  gdzie ukaranych zostało 131 osób na kwotę 6850 zł,  a  wobec 65
zastosowano pouczenie. Reagowali 65 razy w stosunku do osób zamieszczających m.in. plakaty,
reklamy w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych (Art. 63a § 1 kw.), gdzie nałożono
14 mandatów karnych na kwotę 750 zł i zastosowano 51 pouczeń.

Istotne miejsce w działalności patroli Oddziału Centrum zajmują interwencje podejmowane
wobec  osób  działalność  handlową  bez  wymaganego  zgłoszenia  do  ewidencji  działalności
gospodarczej jak też prowadzących sprzedaż w miejscach do tego celu niewyznaczonych. Na 316
stwierdzonych  przypadków  naruszania  ww.  przepisów  wystawiono  279  mandatów  na  kwotę
28750 zł, w pozostałych pouczono.

W odniesieniu do zadań z zakresu kontroli ruchu drogowego, strażnicy Oddziału Centrum
poza  informowaniem  o  obowiązujących  przepisach  na  terenie  Starego  Miasta  czuwali  nad
porządkiem w tym zakresie, czego skutkiem było ukaranie 37 kierowców na kwotę 4050 zł.
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Oddział Centrum – wyniki działań za rok 2015:

• Liczba przeprowadzonych kontroli: 16208
• Wystąpienia do instytucji: 270
• Zabezpieczenie imprez: 188
• Kontrole Ogrodu Saskiego: 515
• Kontrole Placu Kaczyńskiego: 538
• Liczba ujawnionych wykroczeń: 3582
• Liczba pouczeń: 1803
• Liczba mandatów: 1715
• porządkowe: 1118
• drogowe: 597
• Wnioski do Sądu Rejonowego: 67

Czystość i porządek

Eko-Patrol

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  wielokrotnie  ustalali  sprawców  podrzucania  śmieci
i nakładali na nich kary, a także doprowadzali do uprzątnięcia terenu. 

Do  dnia  31  grudnia  2015  roku  funkcjonariusze  Eko-Patrolu  nałożyli  120  mandatów
karnych na kwotę 25500 zł za zaniedbania pod względem czystości i porządku. 

W  wyniku  działań  strażników  zostały  uprzątnięte  tereny  m.in.  przy  ulicach:  Rataja,
Chemicznej, Zawilcowej, Stary Gaj, Zemborzyckiej, Droga Męczenników Majdanka. 

Od dnia 20 czerwca 2015 r. Eko-Patrol prowadził kontrole wody w lubelskich rzekach oraz
Zalewie  Zemborzyckim,  pod  kątem  zawartości  tlenu  oraz  temperatury.  W  wyniku  kontroli
przeprowadzonych do dnia 30 września nie stwierdzono poziomu tlenu w wodzie poniżej normy.

Eko-Patrol – wyniki działań w roku 2015:

• Przeprowadzone kontrole: 4051
• wystąpienia do instytucji: 343
• wspólne kontrole z WOŚ: 264
• wspólne kontrole z Sanepidem: 6
• zabezpieczenie imprez: 17
• liczba ujawnionych wykroczeń: 347
• liczba pouczeń: 174
• liczba mandatów:  167
• mandaty porządkowe: 154
• mandaty drogowe: 13
• wnioski do Sądu Rejonowego: 5
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Przykładowe interwencje Eko-Patrolu:

W  dniu  27  stycznia  Eko-Patrol  Straży  Miejskiej  w  warsztacie  samochodowym  przy
ul. Choiny Eko-Patrol Straży Miejskiej stwierdził duże palenisko odpadów oraz beczkę, w której
były przygotowane odpady do spalenia (części eksploatacyjne pojazdów). Osoba odpowiedzialna
została ukarana mandatem w wysokości 300 zł. 

W dniu 31 marca jadąc ulicą Turystyczną funkcjonariusze zauważyli czarny dym unoszący
się od strony rzeki. Na miejscu stwierdzono, że pochodził z wypalanych otulin kabli elektrycznych.
Sprawca został ukarany mandatem w wysokości 300 zł.

W  dniu  14  maja  około  godz.  12.30  funkcjonariusze  Eko-Patrolu  jadąc  ul.  Makową
zauważyli gęsty, czarny dym, który, jak się okazało, pochodził z plastikowych odpadów spalanych
na podwórzu jednej z firm. Właściciel firmy został ukarany mandatem w wysokości 300 zł. 

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.

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

W roku 2015 Eko-Patrol Straży Miejskiej przeprowadził 79 wspólnych kontroli z WOŚ pod
kątem spalania  odpadów oraz  231  kontrole  własne.  Przeprowadzono  96  kontroli  pieców oraz
pobrano 11 próbek dymu. Nałożono 48 mandatów karnych na kwotę 9450 zł za spalanie odpadów,
z czego 8 mandatów karnych za spalanie odpadów w piecach. 
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Zaniedbania porządkowe i dzikie wysypiska
Funkcjonariusze  Eko-Patrolu  prowadzili  regularne  kontrole  pod  kątem tworzenia  się  na

terenie miasta dzikich wysypisk śmieci.  Dzięki  współpracy z Aresztem Śledczym uprzątnęliśmy
wiele takich miejsc, również takich, w których odpady były gromadzone przez wiele lat.  Liczne
interwencje  Straży  Miejskiej  kończyły  się  nie  tylko  nałożeniem  mandatu  karnego,  ale  przede
wszystkim uprzątnięciem zaśmieconych terenów przez sprawców podrzucenia śmieci. 

W dniu 11 lutego 2015 roku Eko-Patrol Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie od dyżurnego
Straży Miejskiej o wysypisku śmieci, jakie znajdowało się przy ul. Rataja. Patrol niezwłocznie udał
się  na  miejsce.  Za  przystankiem  MPK  stwierdził  wyrzucone  worki  i  reklamówki  z  odpadami
budowlanymi  i bytowymi.  W  reklamówkach  znajdowały  się  również  dokumenty  z  danymi
osobowymi. Zabezpieczone dokumenty przekazano na Komisariat VI.

Funkcjonariusze  ustalili  sprawcę  podrzucenia  śmieci.  Jednocześnie  w  dniu  12  lutego
w rejonie  ul. Rataja  stwierdzili  kolejne  wysypisko,  za  które,  jak  okazało  się  w  wyniku
przeprowadzonych czynności, odpowiedzialna była ta sama osoba.

Funkcjonariusze dotarli do sprawcy podrzucenia śmieci i nałożyli na niego mandaty karne
w łącznej  kwocie  1000  zł  (dwa  mandaty  po  500  zł).  Ponadto  sprawca  zobowiązał  się  do
uprzątnięcia śmieci w ciągu 7 dni.

W dniu 12 lutego 2015 roku podczas kontroli ul. Rataja strażnicy z Eko-Patrolu stwierdzili
wśród innych podrzuconych śmieci trzy duże czarne foliowe worki. Po otwarciu worków okazało
się, że zawierają one martwe ślimaki z wyglądu przypominające winniczki.  Szacunkowo, worki
zawierały ok. 2500 – 3000 sztuk ślimaków. Na miejsce wezwano patrol Policji z VI Komisariatu,
celem przeprowadzenia dalszych czynności.

W  dniu  17  lutego  Eko-Patrol  Straży  Miejskiej  podczas  kontroli  prowadzonej  w  rejonie
ul. Zadębie  zauważył  wyrzucony,  rozerwany  worek  na  frakcję  suchą.  W worku  znajdował  się
martwy pies. Pies miał na sobie obrożę, co wskazuje, że nie był bezpański.

Na  miejsce  wezwano  patrol  Policji  z  VI  Komisariatu,  celem  przeprowadzenia  dalszych
czynności.

W dniu 31 marca dzielnicowy Straży Miejskiej dotarł do sprawcy podrzucenia worków ze
śmieciami  w Starym Gaju.  Mężczyzna  został  ukarany mandatem karnym i  zobowiązał  się  do
uprzątnięcia wysypiska w terminie 3 dni.

W  dniu  22  lipca  patrol  Straży  Miejskiej  otrzymał  informację  o  wysypisku  odpadów
znajdującym się przy ul. Skrzynickiej. Strażnicy przeszukali śmieci i znaleźli w nich dokumenty,
które pozwoliły na zidentyfikowanie sprawcy ich podrzucenia. Sprawca został ukarany mandatem
w wysokości 200 zł, a także zobligowany do uprzątnięcia podrzuconych odpadów. 
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Współpraca z Aresztem Śledczym

Od dnia  1 czerwca 2015 roku na mocy porozumienia  zawartego przez  Miasto  Lublin
z Aresztem Śledczym w Lublinie skierowano grupę osób odbywających karę pozbawienia wolności
do prac porządkowych na terenie miasta. Prace wykonywane były pod nadzorem funkcjonariuszy
Straży Miejskiej  we wskazanych przez nich miejscach.  Do końca 2015 roku uprzątnięto w ten
sposób  92  miejsca  i zebrano  428,04  m3 odpadów  różnego  rodzaju  (odpady  bytowe,  gruz,
gabaryty). 

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 2015 wystawiono 41 mandatów karnych na kwotę 2920 zł za to wykroczenie.
Ponadto  strażnicy  zwracali  się  niejednokrotnie  do  zarządców  nieruchomości  o  usunięcie
nielegalnie  umieszczonych  ogłoszeń.  Działania  te  doprowadziły  do  znacznej  poprawy  estetyki
miasta.

W  roku  2015  odbyły  się  także  dwie  kampanie  wyborcze:  prezydencka  oraz  do
parlamentu.  W  związku  z  tym,  że  precyzyjnie  określono  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 do parlamentu otrzymała 30
zgłoszeń  na  temat  umieszczania  plakatów  wyborczych  w  miejscach,  w  których  było  to
niedozwolone (wiaty przystankowe,  plakaty w pasie drogi,  plakaty na drzewach).  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 pozostawionych
przez zwierzęta 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.

Ogólnie w 2015 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli 83 mandaty karne na kwotę
4970 zł za wyprowadzanie psów bez odpowiedniego nadzoru oraz 47 mandatów karnych na kwotę
2600 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. 
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Przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu i paleniu tytoniu

W roku 2015 Straż Miejska Miasta Lublin nałożyła 1456 mandatów na kwotę 145600 zł za
spożywanie napojów alkoholowych w miejscu niedozwolonym. Wystawiono także 327 mandatów
na kwotę 14440 zł za palenie papierosów w miejscu niedozwolonym. Ponadto ujawniono przypadki
spożywania alkoholu przez osoby nieletnie, a także kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości.

Przykłady skutecznych działań

W dniu  26  lipca  2015  r.  około  godziny  19.40  dyżurny  Straży Miejskiej  pełniący  służbę
w monitoringu  miejskim  zaobserwował  przy  Placu  L.  Kaczyńskiego  trzy  młode  kobiety
spożywające alkohol.  Dyżurny powiadomił znajdujący się w pobliżu patrol. Po wylegitymowaniu
okazało się, że cała trójka jest nieletnia (15 lat). Dziewczyny zostały odwiezione na Komisariat I
celem przeprowadzenia dalszych czynności. 

W  dniu  18  października  około  godz.  5.  20  dyżurny  Straży  Miejskiej  pełniący  służbę
w Ratuszu zauważył  na schodach  Ratusza  trzech  mężczyzn i  kobietę  spożywających  alkohol.
Dyżurny podjął czynności służbowe wobec tych osób, jednakże zachowywały się one agresywnie,
a jeden z mężczyzn podbiegł do okna i ręką wybił szybę. Następnie cała grupka zaczęła uciekać.
Funkcjonariusz Straży Miejskiej pełniący służbę w monitoringu miejskim wezwał na miejsce patrol,
który  po  krótkim  pościgu  zatrzymał  uciekających  przy  ul.  Świętoduskiej.  Osoby  te  zostały
zaprowadzone do Ratusza. Na miejsce wezwano patrol Policji oraz karetkę pogotowia ze względu
na to, że mężczyzna, który wybił szybę, rozciął sobie przy tym rękę i mocno krwawił. Sprawca
wybicia szyby został przekazany Policji, natomiast pozostałe osoby zostały ukarane mandatami za
spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym.  

W dniu 9 grudnia 2015 roku około godziny 20.40 funkcjonariuszka Straży Miejskiej pełniąca
dyżur  w  Centrum  Monitoringu  Miejskiego  zauważyła  na  ulicy  Jezuickiej  dwie  młode  kobiety
spożywające  alkohol  (wódkę).  Na  miejsce  wysłany  został  patrol,  który  po  wylegitymowaniu
sprawczyń ustalił, że są one nieletnie (15 lat). W związku z tym strażnicy wezwali patrol Policji,
który odwiózł obydwie dziewczyny na Komisariat I celem przeprowadzenia dalszych czynności.  

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 2015 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin na terenie Placu Kaczyńskiego
przeprowadzili  łącznie  1719  kontroli,  w  wyniku  których  wystawiono  340  mandatów  karnych,
a 5 osób upomniano.

• tereny Ogrodu Saskiego – łącznie przeprowadzono 1477 kontroli,   w wyniku których na
sprawców wykroczeń nałożono 146 mandatów karnych, a 35 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).
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Ilustracja 2: 26 kwietnia 2015 – wandale podpalający kosz na śmieci w Ogrodzie Saskim; zdjęcie 
z kamery monitoringu



Zwalczanie handlu w miejscach niedozwolonych

W roku 2015 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 2015 nałożono 762 mandaty karne na
kwotę 62030 zł (51 mandatów za brak wpisu do ewidencji gospodarczej i 711 mandatów za handel
w miejscu niewyznaczonym).

Do miejsc niewyznaczonych, w których nagminnie stwierdzano prowadzenie działalności
handlowej, należy zaliczyć ulice:

• Krakowskie Przedmieście (przy nr 78 w okolicach Sądu),
• Wieniawską,
• Plac Zamkowy,
• Bramę Krakowską,
• Plac Czechowicza,
• Al. 1000-lecia,
• Ruską (chodnik),
• Braci Wieniawskich,
• Drogę Męczenników Majdanka
• Popiełuszki
• Leonarda
• Bursztynową,
• Śliwińskiego,
• Ametystową.

Funkcjonariusze  naszej  jednostki  wraz  z  pracownikami  Państwowej  Inspekcji  Pracy
i Urzędu Kontroli Skarbowej prowadzili kontrole targowiska przy ul. Ruskiej. Strażnicy kontrolowali
przede wszystkim:

- przestrzeganie zakazu handlu w miejscach niewyznaczonych oraz posiadanie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej,

- prawidłowość parkowania pojazdów,
- przestrzeganie przepisów w zakresie porządku i czystości,
- spożywanie alkoholu i palenie wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych objętych

zakazem.

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 2015
skierowano ponad 3000 takich wystąpień. 
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Akcje informacyjne Straży Miejskiej Miasta Lublin 

W  roku  2015  Straż  Miejska  Miasta  Lublin  przygotowała  trzy  kampanie  informacyjne
skierowane do mieszkańców. Kampanie te przeprowadzane były za pomocą ulotek umieszczanych
za wycieraczkami pojazdów.

Akcja dotycząca zmiany wzoru karty parkingowej dla osób 
niepełnosprawnych

W  maju  2015  roku  wspólnie  z  Miejskim  Zespołem  Orzekania  o  Niepełnosprawności
funkcjonariusze Straży Miejskiej  przeprowadzili  akcję  skierowaną do kierowców korzystających
z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Za wycieraczki pojazdów wkładane były ulotki
informujące,  że  z  dniem 30 czerwca tracą ważność dotychczasowe karty  parkingowe wydane
według starego wzoru. 
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Ilustracja 3: Ulotka informująca o zmianie wzoru 
karty parkingowej



Akcja „Trawnik”

Straż  Miejska  Miasta  Lublin  zwraca  szczególną  uwagę  na  problem  parkowania  pojazdów na
trawnikach  i  niszczenia  zieleni.  Przepisy  nie  pozwalają  jednak  na  ukaranie  kierowcy,  który
pozostawił  swój  pojazd  w  miejscu,  w  którym  zieleń  została  już  uprzednio  zniszczona  (tzw.
klepisko).  W  tym  przypadku  Straż  Miejska  pozostawiała  ulotki  informacyjne,  które  były  formą
oddziaływania prewencyjnego i  miały za zadanie uświadomienie kierowcy,  że jego zachowanie
wpływa na wizerunek miasta. 
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Ilustracja 4: Ulotka informacyjna akcji "Trawnik"



Akcja „Chodnik”

W grudniu 2015 roku miasto Lublin rozpoczęło akcję uporządkowania parkowania w Śródmieściu.
Jej  celem  była  poprawa  bezpieczeństwa  i  komfortu  pieszych  poruszających  się  chodnikami
w centrum oraz zahamowanie zjawiska niszczenia przestrzeni publicznych.

Pierwsza  część  akcji,  planowana  do  15  stycznia  2016  roku,  polegała  na  działaniach
prewencyjnych,  w  tym  akcji  ulotkowej  zwiększającej  empatię  u  kierujących  i  zrozumienie
konsekwencji ich negatywnych zachowań. 

Współpraca z samorządem lokalnym

Rady Dzielnic 
Utworzenie Wydziału Dzielnicowych związane było ze szczególną wagą, jaką Straż Miejska

przywiązuje  do  współpracy  ze  społecznością  lokalną  oraz  jej  przedstawicielami.  Dzielnicowi
prowadzą  stałe  konsultacje  z  Radami  Dzielnic  i  osiedli  na  rzecz  określenia  priorytetów  dla
poszczególnych  części  miasta,  gdyż  zależy  nam  na  aktywnym  dialogu  z  mieszkańcami.
Funkcjonariusze  prowadzą  stałe,  comiesięczne  dyżury  w  siedzibach  Rad  Dzielnic,  w  trakcie
których mieszkańcy mogą osobiście zgłaszać dzielnicowym interwencje, uwagi, spostrzeżenia oraz
uzyskać informację zwrotną o sposobie załatwienia danej sprawy i o podjętych przez strażników
działaniach w sprawach, które zgłaszali wcześniej. 

Wspólne rozwiązywanie zgłaszanych problemów oraz inicjowanie działań zmierzających do
poprawy porządku i bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym niewątpliwie przyczynia się do poprawy
ładu i  porządku w dzielnicach i  osiedlach.  Dzięki  współpracy dzielnicowych z Radami Dzielnic
naszego miasta  widoczna jest  poprawa stanu sanitarno-porządkowego,  nastąpiło  zmniejszenie
liczby wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w rejonach, a wspólne działania przynoszą pozytywne
efekty.
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Ilustracja 5: Ulotka informacyjna akcji "Chodnik"



Zabezpieczenie imprez masowych

W roku 2015 funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali między innymi następujące
imprezy:

• Cavaliada 2015,

• Obchody Święta Pracy, 

• Dzień Flagi Państwowej, 

• Święto Narodowe Trzeciego Maja,

• 10 i 24 maja: wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

• Scena Miasta – koncert inaugurujący Lubelskie Dni Kultury,

• Cykl imprez sportowych „... Dycha do Maratonu”

• Maraton Lubelski,

• Festiwal „Wielokulturowy Lublin”

• Uroczystości Bożego Ciała,

• Noc Kultury,

• Letnie Forum Tańca Współczesnego,

• Inne Brzmienia Art'n'Music Festival,

• Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne,

• Carnaval Sztuk-Mistrzów,

• Jarmark Jagielloński,

• Święto Wojska Polskiego,

• Festiwal Solo Życia,

• Europejski Festiwal Smaku,

• 25 października: wybory do Sejmu i Senatu,

• Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości,

• Festiwal „Ukraina w centrum Lublina”,

• Procesja religijna „Orszak św. Mikołaja”

• XXII Wigilia Poetów i Ułanów,

• Noc Sylwestrowa,

Łącznie, funkcjonariusze Straży Miejskiej w roku 2015 zabezpieczali 570 zadań – były to
uroczystości  państwowe  i  kościelne,  zgromadzenia  publiczne  i  manifestacje,  mecze  i  zawody
sportowe,  imprezy  rekreacyjno-sportowe  oraz  kulturalno-rozrywkowe,  pikniki  osiedlowe  itp.
W zabezpieczeniach brało udział 1445 strażników (na zasadzie wielokrotności). 
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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. 

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 2015 sporządzono
i przesłano do Wydziału ponad 500 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
1500 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 2015 roku 264 wspólne kontrole. 
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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. 

Bezpieczna droga do szkoły

W dniach od 1 do 4 września Straż Miejska Miasta Lublin wspólnie z Policją prowadziła
akcję „Bezpieczna droga do szkoły” celem poprawy bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkół i w
ich pobliżu. Wspólne patrole działały w okolicach placówek oświatowo-wychowawczych. W akcji
brało udział 38 funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Patrole miały za zadanie kontrolować bezpieczeństwo w obrębie przejść dla pieszych w
okolicy  szkół,  prawidłowość  przewożenia  dzieci  w  samochodach  (foteliki,  zapinanie  pasów),  a
także kontrolowanie miejsc zagrożonych pod względem popełnianych wykroczeń i przestępstw na
szkodę  nieletnich,  jak  również  przez  nieletnich.  Funkcjonariusze  również  nawiązali  kontakty  z
dyrekcjami  placówek  oświatowych,  celem  przeprowadzania  pogadanek  dla  dzieci  na  temat
bezpiecznego poruszania się na drodze.

Gimbus Patrol – Puste Ławki Stop

Zadanie to realizował codziennie od poniedziałku do piątku dwuosobowy, zmotoryzowany
patrol w składzie policjant – strażnik, którego zadaniem było systematyczne, bieżące patrolowanie,
kontrolowanie  i  monitorowanie  rejonów szkół  i  placówek  oświatowych  na  terenie  miasta  oraz
zapewnienie w tych okolicach porządku i bezpieczeństwa. 

Ogółem w roku 2015 przeprowadzono 114 patroli, w wyniku których, m.in.:

• przeprowadzono 259 interwencji,

• wylegitymowano 567 osób,

• ujawniono 27 osób nieletnich na wagarach,

• przeprowadzono 499 kontroli miejsc gromadzenia się młodzieży,

• przeprowadzono 177 kontroli miejsc dystrybucji substancji psychotropowych,

• przeprowadzono 21 rozmów z dyrekcją i pedagogami szkół.
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Akcja „Znicz”

W  dniach  od  30  października  do  2  listopada  2015  r.  Straż  Miejska  Miasta  Lublin  do
dyspozycji Policji oddelegowała łącznie 70 strażników, którzy każdego dnia (zarówno na I jak i na II
zmianie) odprawiani byli w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Lublinie. Strażnicy byli kierowani w
okolice  cmentarzy,  gdzie  m.in.  nadzorowali  przejścia  dla  pieszych,  kontrolowali  handel  oraz
nadzorowali parkowanie pojazdów.

Czynności prewencyjne przeciwko sprawcom wprowadzania do obrotu handlowego
wyrobów tytoniowych i alkoholowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej

Zgodnie z miesięcznymi harmonogramami przesyłanymi do Straży Miejskiej Miasta Lublin
przez Komendę Miejską  Policji  w Lublinie,  strażnicy  dwa razy  w tygodniu  prowadzili  działania
związane  z  przedmiotowym  tematem,  w okolicach  Al.  1000-lecia,  hali  NOVA,  ul.  Ruskiej  –
Targowisko. W 2015 r. strażnicy wykonali 88 przedmiotowych kontroli.

Kontrole Placu Kaczyńskiego i okolic

W okresie od marca do października 2015 r. patrole SMM Lublin i Policji przeprowadzały
jednocześnie (o ustalonej godzinie) z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, wspólne kontrole
nocne Placu Kaczyńskiego, pod kątem spożywania napojów alkoholowych.                             

Wspólne patrole piesze

W  dniach  16,  17,  18,  21,  22,  25,  26  i  27  listopada  2015  r.  wspólny  patrol  pieszy
(strażnik/policjant)  w godz.  7:00 –  15:00 patrolował  miasto,  realizując  zadania  mieszczące się
w zakresie obowiązków i uprawnień Straży Miejskiej. Do zadań patrolu należało, m.in.:

-  zwracanie uwagi na czystość i porządek terenów miejskich,
-  przeciwdziałanie spożywaniu napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
-  reagowanie na niszczenie terenów zielonych przez parkujące pojazdy,
-  reagowanie na łamanie przepisów w ruchu drogowym przez kierowców pojazdów,
-  dyscyplinowanie  właścicieli  psów w  zakresie  wyprowadzania  psów bez  smyczy  oraz

niesprzątania psich odchodów.

Patrol wodny

W roku 2015 Straż Miejska współpracowała z Komisariatem Policji VII Posterunek Wodny
(z siedzibą na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Marina").

W okresie od 1 maja do 31 października strażnicy miejscy pełnili służbę wraz z Policją na
łodzi patrolowej  (151 wspólnych patroli).  Oprócz wspólnej służby na łodzi motorowej,  strażnicy
razem z policjantami patrolowali również okolice Zalewu na rowerach. 

Zabezpieczenie imprez 

W roku 2015 funkcjonariusze Straży Miejskiej  i  Policji  zabezpieczyli  wspólnie około 238
imprez.  Były  to:  uroczystości  państwowe  i  kościelne,  zgromadzenia  publiczne  i  manifestacje,
mecze i zawody sportowe, imprezy rekreacyjno-sportowe oraz kulturalno-rozrywkowe, itp.

Zadania powyższe realizowali funkcjonariusze Oddziału Patrolowo-Interwencyjnego. 

Ujawnione przestępstwa i osoby przekazane Policji:

Funkcjonariusze  Straży Miejskiej Miasta Lublin w roku 2015 ujawnili 20  przestępstw oraz ujęli
i przekazali Policji 72 osoby. 
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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 2015  strażnicy zabezpieczali w sumie 214 miejsc różnych tego typu zdarzeń.

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. 

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  bezpiecznego
przebiegu imprezy, 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. 

Kontrola okolic szkół

Z  inicjatywy  naszej  jednostki  w  sierpniu  2015  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  od  20  do  31 sierpnia  2015  roku przeprowadzono  (wspólnie)  łącznie  77
kontroli. Wykazano 13 zastrzeżeń, dotyczących m.in.:
- zwisających, uschniętych gałęzi,
- zasłoniętego znaku drogowego,
- zaśmieconej działki miejskiej,
- gruzu z remontu na terenie placówki,
- dziury na boisku do koszykówki,
- śmieci na boisku,
- terenu boiska zanieczyszczonego szkłem.
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Oprócz  tego  dyrekcje  szkół  prosiły  o  zwrócenie  uwagi  na  palenie  papierosów  przez
uczniów w pobliżu szkół, spożywanie alkoholu na boiskach szkolnych i zakłócanie spokoju. 

Straż  Miejska Miasta  Lublin  prowadziła  również  w 2015 roku rozbudowaną działalność
profilaktyczną, skierowaną do uczniów lubelskich szkół oraz przedszkolaków. Szersze informacje
na ten temat znajdują się w rozdziale „Profilaktyka”. 

Schronisko dla Zwierząt i Lubelskie Centrum Małych Zwierząt

W roku 2015 dyżurni  Straży Miejskiej  odebrali  516 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. 

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.  Prowadzone   były  cykliczne  kontrole  miejsc,
w których  mogą  przebywać  osoby  bezdomne.  Weryfikowane  były  te,  w  których  bezdomni
przebywali  w poprzednim sezonie,  ustalane były  nowe.  Stały  i  systematyczny monitoring  tych
miejsc ułatwiał strażnikom realizację zadań pomocowych w okresie zimowym. 

W roku 2015 funkcjonariusze naszej jednostki przeprowadzili 836 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.

W dużym stopniu pomocny był  w tych działaniach system monitoringu miejskiego, który
szybciej  pozwalał  dotrzeć  do  miejsc  przebywania  bezdomnych.  Dyżurni  naszej  jednostki
obsługujący  monitoring  prowadzili  obserwacje  terenów  miasta  (szczególnie  w  nocy),  aby  jak
najszybciej  podjąć działania w przypadku zaśnięcia osoby bezdomnej w niskich temperaturach
i nie dopuścić do jej zamarznięcia. 

Państwowa Inspekcja Pracy
 

W roku 2015 Straż Miejska Miasta Lublin współpracowała z Państwową Inspekcją Pracy
między innymi poprzez uczestnictwo w programie profilaktycznym „Stres w pracy”. 

Innym wspólnym działaniem była przeprowadzona w dniu 25 marca 2015 roku kontrola
targowiska przy ul. Ruskiej, w trakcie której każdy z kontrolujących podmiotów prowadził działania
w zakresie swoich kompetencji. 

Oprócz tego, w dniu 18 lipca wspólnie zorganizowano na Słonecznym Wrotkowie festyn dla
dzieci „Bezpieczne lato”. 
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Profilaktyka

Jednym  z  ustawowych  zadań  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin  jest  „inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń
oraz zjawiskom kryminogennym”.

W tym celu w naszej jednostce został powołany zespół ds. profilaktyki, który m.in. zajmuje
się działaniami informacyjno-edukacyjnymi skierowanymi do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz
organizowaniem działań alternatywnych (gry, zabawy, konkursy, festyny). 

Działalność profilaktyczna (edukacyjna i informacyjna) realizowana przez Straż Miejską
Miasta Lublin obejmuje zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia,
edukację ekologiczną oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

Profilaktyka społeczna
Straż  Miejska  w  Lublinie,  każdego  dnia  zajmuje  się  profilaktyką  kierowaną  do  dzieci

i młodzieży,  uczącej  się  w  lubelskich  placówkach  oświatowych,  ich  rodziców  oraz  grona
pedagogicznego.  Ściśle  współpracujemy w  tym  zakresie  z  Wydziałem  Oświaty  i  Wychowania
Urzędu Miasta Lublin oraz z wybitnymi specjalistami z różnych dziedzin.  W swych działaniach
wspomagani jesteśmy przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego,
Wydział Zdrowia, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, Sanepid, WORD oraz inne
instytucje państwowe i prywatne.

Zajęcia, które realizują strażnicy z zespołu ds. profilaktyki, są zawsze dostosowane do
poziomu  słuchaczy  oraz  do  potrzeb  pedagogów.  Podstawą  doboru  treści  i  metodyki
poszczególnych programów jest przede wszystkim wiek odbiorców, poziom wiedzy oraz stopień
ich rozwoju poznawczego. Są one prowadzone na terenie  placówek oświatowo – wychowawczych
w Lublinie. 

Straż Miejska Miasta Lublin prowadziła w 2015 roku następujące programy profilaktyczne:

• STOP dopalaczom (145 osób, 2 szkoły)

• EkologJa (424 dzieci, 3 szkoły, 2 przedszkola)

• Ja i alkohol (211 osób, 3 szkoły)

• Cyberprzemoc (1636 osób, 27 szkół)

• Przemocy nie (518 osób, 4 szkoły)

• Dziecko w sieci – zajęcia z pedagogami (37 osób, 2 placówki oświatowe), zajęcia z
rodzicami (271 osób, 5 szkół)

• Jestem bezpieczny (4493 dzieci, 54 szkół podstawowych i przedszkoli)

• Czy papierosy są złe? (30 osób, 1 szkoła)

• Fajerwerki (17 osób, 1 szkoła)

• Spotkanie z dzikim zwierzęciem (23 osoby, 1 szkoła)

• Co robi strażnik miejski (50 osób, 1 przedszkole)

• Odpowiedzialność karna nieletnich (18 osób, 1 szkoła)

• Autochodzik (170 osób, 2 przedszkola)

• Zajęcia interwencyjne na specjalne życzenie szkoły (90 osób, 3 szkoły)

29



Zabawy i imprezy dla dzieci 

Festyn „Bezpieczne lato”

W dniu 18 lipca 2015 r. na Słonecznym Wrotkowie odbył się festyn dla dzieci „Bezpieczne
Lato”, zorganizowany wspólnie przez Straż Miejską Miasta Lublin oraz Państwową Inspekcję Pracy
–  Okręgowy  Inspektorat  Pracy  w  Lublinie.  W  trakcie  festynu  dzieci  miały  okazję  brać  udział
w konkursach na temat bezpieczeństwa, obserwować pokazy technik samoobrony, uczestniczyć
w zabawach sportowych oraz oglądać pokazy WOPR-u, Policji i Straży Pożarnej. 
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Ilustracja 6: Pogadanka w przedszkolu nr 42

Ilustracja 7: Festyn "Bezpieczne lato" - malowanie twarzy
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Ilustracja 8: Festyn "Bezpieczne lato" - konkurs na temat bezpieczeństwa



Mikołajkowe spotkanie z Autochodzikiem

W dniu 7 grudnia 2015 r. Straż Miejska Miasta Lublin zorganizowała dla przedszkolaków
„Mikołajkowe spotkanie z Autochodzikiem”.

W tym dniu do siedziby Straży przyjechały wraz z opiekunami dzieci z Przedszkola nr 42.
W  programie  spotkania  przewidziane  było  zwiedzanie  naszej  jednostki  z  uwzględnieniem
pojazdów  i  sprzętu  używanego  w  codziennej  pracy  strażnika  miejskiego.  Dzieci  uczyły  się
bezpiecznych zachowań na ulicy poprzez zabawę z autochodzikiem. Punktem kulminacyjnym było
spotkanie przedszkolaków z Mikołajem, który wszystkim dzieciom wręczył upominki. 

Głównym fundatorem upominków dla dzieci była SIPMA S.A.
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Ilustracja 9: Zabawa edukacyjna z Autochodzikiem



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 2015 funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli 5151 mandatów karnych na kwotę
585410  zł  za  wykroczenia  drogowe  (z  pominięciem  mandatów  nałożonych  za  przekroczenie
prędkości, zarejestrowane przez fotoradar). 

Holowanie pojazdów

W roku 2015 usunięto z dróg 290 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 23 pojazdy noszących znamiona wraku oraz spowodowano usunięcie
77 pojazdów przez ich właścicieli. Działania wobec znajdujących się na lubelskich ulicach wraków
prowadzili funkcjonariusze Wydziału Dzielnicowych. 

Podjęto również 243 próby holowania pojazdu, podczas których w trakcie czynności na
miejscu zjawił się kierujący, w związku z czym odstąpiono od przewiezienia pojazdu na parking
strzeżony.

Fotoradar
W lipcu 2015 roku Sejm Rzeczypospolitej  Polskiej  przyjął  ustawę nowelizującą prawo o

ruchu drogowym, w myśl której  straże miejskie od dnia 1 stycznia 2016 roku traciły prawo do
korzystania  z  fotoradarów.  W związku z  tym Komendant  Straży Miejskiej  Miasta  Lublin  podjął
decyzję o zakończeniu prowadzenia kontroli za pomocą urządzenia mobilnego z dniem 5 września
2015  roku.  Do  dnia  31  grudnia  funkcjonariusze  Wydziału  Nadzoru  nad  Ruchem  Drogowym
zakończyli  i rozliczyli  prowadzone sprawy wykroczeń drogowych; następnie zaś funkcjonariusze
trafią  na  stanowiska  wykonawcze  w  oddziałach  (Eko-Patrol,  Oddział  Patrolowo-Interwencyjny,
Wydział Dzielnicowych). 

W roku 2015 za pomocą fotoradaru  stwierdzono 2953 wykroczeń,  za które  nałożonych
zostało 2483 mandaty na kwotę 410800 zł  i  skierowano 866 wniosków do Sądu Rejonowego.
37 spraw, których realizacji nie zakończono do dnia 31 grudnia, zostało przekazanych Policji. 

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

W roku 2015 funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli  127 mandatów karnych na kwotę
63800  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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Parkowanie na trawnikach i niszczenie zieleni

Funkcjonariusze Straży Miejskiej  zwracają szczególną uwagę na kwestię dewastowania
zieleni  miejskiej.  W  roku  2015  nałożono  1314  mandatów  karnych  na  kwotę  132610  zł  na
kierowców pozostawiających swoje pojazdy na trawnikach.  Oprócz tego przeprowadzono akcję
informacyjną skierowaną do osób parkujących w miejscach, gdzie trawa została już zniszczona, w
związku z czym nie można było na takie osoby nałożyć mandatu. Funkcjonariusze Straży Miejskiej
wkładali  za  wycieraczki  zaparkowanych  w  takich  miejscach  pojazdów  ulotki,  mające  zwrócić
uwagę na problem niszczenia miejskiej zieleni. 

Niezależnie od karania mandatami oraz informowania kierowców, funkcjonariusze Straży
Miejskiej  niejednokrotnie  występowali  do  zarządców  terenu  o  ustawienie  słupków
zabezpieczających w miejscach, gdzie trawniki były notorycznie rozjeżdżane przez pojazdy. 
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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.

W  dniu  21  stycznia  2015  r.  około  godz.  11.45  funkcjonariusze  Oddziału  Patrolowo-
Interwencyjnego Straży Miejskiej znajdujący się w okolicy ul. Łęczyńskiej otrzymał informację od
przechodnia, że na ścieżce rowerowej nad rzeką Bystrzycą na wysokości ul. Firlejowskiej leży na
ziemi mężczyzna. Patrol niezwłocznie udał się na miejsce i zobaczył, że mężczyzna leży w wodzie,
nie mogąc się z niej wydostać i zaczyna topić (prawdopodobnie stracił równowagę i stoczył się ze
skarpy).  Funkcjonariusze  natychmiast  ruszyli  mu  na  pomoc,  a  po  wydostaniu  go  na  brzeg,
zawiadomili pogotowie. 35-letni mężczyzna był wychłodzony i zachodziło niebezpieczeństwo utraty
zdrowia a nawet życia, wobec czego został niezwłocznie zabrany do szpitala.

W dniu 3 marca 2015 roku około godz. 17.30 strażnicy z Eko-patrolu Straży Miejskiej, jadąc
ul. Węglarza zauważyli starszą panią poruszającą się o kuli, idącą pasem ruchu. Kobieta miała
zabłocone  ubranie  i  zakrwawioną  twarz.  Patrol  wezwał  na  miejsce  karetkę  pogotowia.
W oczekiwaniu  na  przyjazd  karetki,  podczas  rozmowy  z  80-letnią  kobietą  okazało  się,  że
przewróciła się, kiedy wyszła z domu po zakupy, po czym straciła orientację i nie wie w tej chwili,
gdzie jest ani dokąd szła. Ustalono także, że jest chora na serce i nie ma przy sobie lekarstw.

Po przyjeździe karetki pogotowia kobieta została zabrana do szpitala.

W  dniu  30  kwietnia  2015  roku  około  godziny  16.10  strażnicy  z  Oddziału  Patrolowo-
Interwencyjnego  w  trakcie  patrolowania  ul.  Rusałka  zauważyli  kłęby  dymu  wydobywające  się
z budynku przy ul.  Granicznej.  Funkcjonariusze niezwłocznie podjechali  pod budynek i wezwali
Straż  Pożarną.  Na miejscu zastano dwie  osoby,  które  zdążyły  uciec  z  płonącego mieszkania.
Strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe, gdyż wykazywały one objawy zatrucia dymem. 

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 11 stycznia 2015 roku funkcjonariusze zabezpieczali teren,
na którym odbywała się impreza.

Podczas Wielkiej Ulicznej Zbiórki Darów akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, w dniu 29
listopada  2015, 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. 

W dniu 17 grudnia 2015 funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczyli w Wigilii w Domu 
Dziecka w Siedliszczu, przywożąc jego podopiecznym prezenty gwiazdkowe – słodycze i zabawki. 
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Monitoring wizyjny

W  realizacji  podstawowego  zadania,  jakim  dla  Straży  Miejskiej  jest  ochrona  spokoju
i porządku w miejscach publicznych w dużym stopniu pomocny był system monitoringu wizyjnego
miasta, który umożliwiał lub ułatwiał wskazanie miejsca popełnionego wykroczenia porządkowego
czy drogowego, a także umożliwiał szybsze zlokalizowanie i dotarcie do miejsc przebywania osób
bezdomnych. 

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.  Ponadto,  w
przypadkach  ujawnienia  przestępstwa  czy  wykroczenia  na  twardym  dysku  komputera  zostaje
zabezpieczony materiał, który następnie może posłużyć w celu ustalenia sprawcy i okoliczności
popełnienia czynu zabronionego,  a także być wykorzystany jako dowód w toku prowadzonego
postępowania sądowego. 

W roku 2015 dyżurni monitoringu przekazali do realizacji  3730 interwencji,  z czego 761
dotyczyło wykroczeń drogowych, a 2969 – porządkowych. 

W dniu  3  marca 2015  roku około  godz.  2.00 strażnicy miejscy pełniący  służbę  nocną
otrzymali zgłoszenie od funkcjonariusza Straży Miejskiej pełniącego dyżur w monitoringu miejskim
o mężczyznach, którzy idąc przez Aleje Racławickie dopuszczali się aktów wandalizmu, tj. kopali
w samochody i witryny sklepowe. Po dojściu do przystanku MPK przy wejściu do Ogrodu Saskiego
jeden z mężczyzn zaczął kopać wiatę oraz znajdujący się tam kiosk. 21-letni mężczyzna został
zatrzymany  na  wysokości  Uniwersytetu  Medycznego.  Przy  próbie  wylegitymowania  zaczął
uciekać, został ujęty po krótkim pościgu i przekazany patrolowi Policji. Następnie strażnicy udali
się w kierunku hotelu Mercury, gdzie, według wskazań operatora monitoringu, znajdował się drugi
z wandali. Został on również zatrzymany i przekazany Policji.

W  dniu  3  marca  ok.  godz.  3.00  strażnicy  miejscy  pełniący  służbę  nocną  otrzymali
zgłoszenie od funkcjonariusza Straży Miejskiej pełniącego dyżur w monitoringu miejskim o młodym
mężczyźnie,  który wyrwał  drzewko sprzed kamienicy przy ul.  Krakowskie Przedmieście.  Dzięki
wskazówkom  dyżurnego  o  kierunku  przemieszczania  się  wandala,  sprawca  został  ujęty  przy
ul. Lubartowskiej. 20-latek został ukarany mandatem karnym. Z uwagi na to, że korzeń drzewka
znajdował  się  w  jutowym  worku  zabezpieczającym  i  nie  był  uszkodzony,  drzewko  zostało
umieszczone z powrotem w osłonie, z której zostało wyjęte.

W nocy z 25 na 26 kwietnia około godz. 0.30 dyżurna Straży Miejskiej pełniąca służbę
w monitoringu miejskim zauważyła, że dwie osoby podpaliły kosz na śmieci w Ogrodzie Saskim.
Za pomocą kamer  śledzono trasę przemieszczania  się  sprawców,  którzy oddalili  się  w stronę
ul. Lipowej,  i  przekazywano  informacje  o  ich  położeniu  patrolowi.  Sprawcy  zostali  ujęci  przy
ul. Lipowej i ukarani mandatami karnymi po 200 zł każdy. 

W nocy z 25 na 26 kwietnia 2015 r. około godz. 3.00 dyżurna Straży Miejskiej pełniąca
służbę w monitoringu miejskim zauważyła, że przy oczku wodnym w Ogrodzie Saskim dwie ławki
są  połamane.  Przeglądając  zapis  z  kamery,  dyżurna  ujawniła  sprawcę  połamania  ławek
i przekazała jego rysopis patrolowi. Następnie dzięki kamerom stwierdzono, że mężczyzna, który
połamał ławki, aktualnie znajduje się na deptaku. Na miejsce wysłany został patrol; na jego widok
sprawca  zaczął  uciekać.  Został  ujęty  przy  ul.  Zielonej  i  przewieziony na Komisariat  IV  celem
przeprowadzenia 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 2015 w systemie DART zostało  zarejestrowanych 25508 zgłoszeń,  w tym 347
zgłoszeń sms-owych. 
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Ilustracja 10: 26 kwietnia 2015 - wandal niszczący ławkę w Ogrodzie Saskim
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Zabezpieczenie sezonu letniego

Zalew Zemborzycki

Na terenie Zalewu Zemborzyckiego znajdują się liczne plaże oraz ośrodki wypoczynkowe
i turystyczne:  Marina,  Słoneczny  Wrotków,  Dąbrowa  (kempingi,  restauracje),  rezerwat  leśny,
siedziby klubów żeglarskich, wyciąg dla narciarzy wodnych, wypożyczalnie sprzętu pływającego.
Główne zagrożenia dla ładu i porządku występujące w tym rejonie to: nieprawidłowe obchodzenie
się i wykorzystywanie pływającego sprzętu wodnego, zakłócanie spokoju przez osoby nietrzeźwe,
kąpiel w miejscach niedozwolonych, kradzieże przedmiotów pozostawianych na plaży, zagrożenie
pożarowe ze względu na rozpalane grille i ogniska, zaśmiecanie, niszczenie zieleni, zagrożenia
w ruchu  pieszych,  rowerów  i  pojazdów  z  uwagi  na  osoby  niestosujące  się  do  zasad  ruchu
drogowego,  zagrożenia  powodowane  przez  osoby  wyprowadzające  psy  bez  wymaganych
zabezpieczeń.

Na terenie Zalewu Zemborzyckiego nasza jednostka prowadziła następujące działania:
• sezonowy posterunek Straży Miejskiej Miasta Lublin nad Zalewem, 
• patrol wodny na obszarze akwenu, zwracający szczególną uwagę na dzieci przebywające

nad wodą bez opieki osób dorosłych, 
• kontrole dzikich kąpielisk,
• zabezpieczanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
• prewencyjne  patrole  rowerowe  wokół  Zalewu,  na  terenach  śródleśnych  oraz  ścieżkach

rowerowych.

W roku 2015 w okresie od 1 maja do 31 października strażnicy miejscy pełnili służbę wraz
z Policją na łodzi patrolowej (151 wspólnych patroli). Strażnicy współpracowali również z WOPR,
patrolując akwen na łodzi motorowej, w każdą sobotę i niedzielę miesiąca, w okresie od 1 maja do
30 września. 

Podczas patrolowania akwenu Zalewu Zemborzyckiego funkcjonariusze naszej jednostki
pomagali  załogom  kajaków,  rowerów  wodnych  i  łodzi  w  różnych  sytuacjach  i  zdarzeniach.
Prowadzili  akcje  prewencyjne,  podczas  których  pouczano  załogi  łodzi  i  kajaków o  obowiązku
posiadania i używania kamizelek asekuracyjnych. Brali udział w akcjach ratowniczych, udzielając
pomocy  załogom  łodzi  żaglowych,  załogom  kajaków,  załogom  rowerów  wodnych,  osobom
uprawiającym  inne  sporty  żeglarskie  (windsurfing  i  kitesurfing)  oraz  osobom  kąpiącym  się
w miejscach niestrzeżonych. 

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. 
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W 2015  roku  patrole  rowerowe  pojawiały  się  kilkakrotnie  w  ciągu  dnia  w  określonych
miejscach.  Były to głównie tereny zielone,  tereny gromadzenia się dzieci  i  młodzieży,  miejsca,
gdzie trudno dojechać radiowozem. Patrole rowerowe obejmowały swymi działaniami m.in.:

• ścieżki  rowerowe  wzdłuż  rzeki  Bystrzycy,  ulicy  Osmolickiej,  ul.  Krochmalnej,  ul.  Jana
Pawła II,

• Park Ludowy,
• Zalew Zemborzycki,
• osiedlowe place zabaw.

W  minionym  roku  patrole  rowerowe  naszej  jednostki  sprawdzały  i  kontrolowały
przejezdność ścieżek rowerowych oraz podejmowały działania związane z naruszaniem przepisów
prawa w szczególności w zakresie:

• spożywania napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych,
• niezachowania  należytych  środków  ostrożności  przy  wyprowadzaniu  zwierząt  oraz

niesprzątania po nich,
• zakłócania ładu i porządku publicznego,
• niszczenia infrastruktury miejskiej w parkach oraz na skwerach,
• zaśmiecania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Ponadto,  patrole  podczas  objazdów  porządkowych  poszczególnych  dzielnic  i  osiedli,
sprawdzały miejsca narażone na powstawanie nielegalnych wysypisk śmieci.

W roku 2015 patrole rowerowe nałożyły 97 mandatów karnych na osoby nieprzestrzegające
przepisów drogowych oraz porządkowych, zaś 75 sprawców wykroczeń pouczono. 

W  okresie  od  kwietnia  do  października  2015  roku  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej
(Oddziału  Centrum  oraz  Wydziału  Dzielnicowych)  patrolowali  miasto  również  korzystając
z rowerów miejskich. Patrole takie odbyły się 28 razy. 

Nowy sprzęt Straży Miejskiej Miasta Lublin 

W roku 2015 Straż Miejska Miasta Lublin zakupiła pięć nowych pojazdów: dwie Skody Yeti
oraz trzy KIA Rio. 

Pojazdy zostały wybrane ze względu na ich przydatność w realizacji zadań Straży Miejskiej.
Samochody o podwyższonym podwoziu służą między innymi do wjazdu w miejsca, w które wjazd
jest  utrudniony,  pozostałe  zastąpiły  część  najbardziej  wysłużonych  pojazdów  we  flocie
samochodowej Straży Miejskiej. 

Koszt zakupu pojazdów wynosił 310308 zł.
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Przykłady skutecznych działań Straży Miejskiej Miasta
Lublin

W dniu 20 lutego 2015 około godz. 14.10 patrol Straży Miejskiej, jadąc ul. Wyszyńskiego,
na wysokości skrzyżowania z ul. Bernardyńską zauważyli uszkodzony w wyniku kolizji  autobus
MPK. Po rozmowie z kierowcą okazało się, że autobus miał kolizję z pojazdem marki Polonez,
który po uderzeniu w autobus odjechał.  Chwilę wcześniej  strażnicy mijali  uszkodzony podobny
pojazd,  jadący  w  stronę  katedry.  Na  miejscu  znaleziono  też  oderwaną  tablicę  z  Poloneza.
Strażnicy  skontaktowali  się  z  funkcjonariuszką  Straży  Miejskiej  pełniącą  dyżur  w  monitoringu
miejskim,  której  przekazali  informacje  o  wyglądzie  pojazdu  i  kierunku  jego  jazdy.  Dyżurna
zidentyfikowała wskazany pojazd na parkingu przy ul. Kowalskiej. Funkcjonariusze niezwłocznie
udali  się  na  miejsce,  gdzie  zastali  kierowcę  i  pasażerkę.  Na  miejsce  wezwano  patrol  Policji
i Nadzór Ruchu MPK, celem przeprowadzenia dalszych czynności.

W  dniu  19  czerwca  około  godz.  9.00  patrol  Straży  Miejskiej  otrzymał  od  dyżurnego
informację,  że  na  rogu  ulic  Pięknej  i  Nowego Rynku  grupa  młodych  osób  zrywa  i  pakuje  do
plecaków jakieś rośliny. Po dotarciu na miejsce patrol nie zastał nikogo, jednak po skontrolowaniu
terenu funkcjonariusze ujawnili  rosnące tam konopie indyjskie w liczbie około 100 krzaków. Na
miejsce została wezwana Policja, a do czasu jej przyjazdu strażnicy zabezpieczali teren.  

W dniu 22 lipca około godz.  20.00 funkcjonariuszka Straży Miejskiej  pełniąca służbę w
monitoringu miejskim zauważyła w Ogrodzie Saskim trzy osoby, które, według jej rozeznania, paliły
marihuanę.  Dyżurna  powiadomiła  Komendę  Miejską  Policji.  Na  miejsce  udali  się  policyjni
wywiadowcy, którzy wylegitymowali i przeszukali wskazane osoby. Przy jednej z nich znaleziono
niedozwoloną  substancję.  Młoda  kobieta  została  przewieziona  na  Komisariat  IV  celem
przeprowadzenia dalszych czynności. 

W  dniu  24  października  około  godz.  4.20  funkcjonariusze  Oddziału  Patrolowo-
Interwencyjnego zauważyli przy ul. Lubartowskiej dwóch bijących się mężczyzn. Na widok patrolu
jeden z mężczyzn zaczął uciekać; po krótkim pościgu został ujęty. Na miejsce wezwano pogotowie
ratunkowe,  ponieważ  drugi  z  mężczyzn  silnie  krwawił  oraz  patrol  Policji,  któremu przekazano
napastnika. 

W dniu 30 października około godz. 9.40 patrol Straży Miejskiej pełniący służbę w okolicach
al.  Tysiąclecia,  zauważył  mężczyznę  uciekającego  przed  funkcjonariuszem  Policji.
Funkcjonariusze  podjęli  pościg,  jednak  na  widok  strażników  mężczyzna  rzucił  w  ich  stronę
trzymaną w rękach torbę i wmieszał się w tłum na przystanku. Jak się okazało, w torbie znajdowały
się  papierosy  bez  polskich  znaków  akcyzy.  Strażnicy  zabezpieczyli  torbę  i  przewieźli  ją  na
Komisariat  II.  Po  przeliczeniu  stwierdzono,  że  w  torbie  znajduje  się  w  sumie  206  paczek
papierosów różnych marek. 
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Nabór do Straży Miejskiej Miasta Lublin 

W 2015 roku przeprowadzono dwa nabory do Straży Miejskiej Miasta Lublin. W wyniku
naboru przyjęto ośmioro nowych funkcjonariuszy. 

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  2015  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:

• podstawowe  8  aplikantów  Straży  Miejskiej,  zakończone  egzaminem  na  strażnika
miejskiego,

• z  zakresu  stosowania  środków  przymusu  bezpośredniego  –  celem  szkolenia  było
doskonalenie wiedzy w zakresie właściwego posługiwania się pałką służbową (tzw. tonfą) i
kajdankami zakładanymi na ręce. Instruktorzy policyjni przekazali dużo fachowej wiedzy, a
przede  wszystkim  przedstawili  różne  techniki  wykorzystania  tonfy  (sposoby  wyciągania
pałki, pozycje gotowości i wyczekujące, bloki, omiatanie, dźwignie, techniki transportowe
itp.). W szkoleniu udział wzięło 35 strażników. 

• uzupełniające z zakresu kontroli ruchu drogowego - zgodnie z § 15 pkt 6 Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 18 lipca 2008 r.  w sprawie kontroli
ruchu  drogowego,  osoba  posiadająca  upoważnienie  do  wykonywania  kontroli  ruchu
drogowego podlega okresowemu przeszkoleniu uzupełniającemu przed upływem 5 lat od
ukończenia  szkolenia  lub  poprzedniego  przeszkolenia  uzupełniającego. W  związku
z przedmiotowym wymogiem, ww. szkolenie odbyło 60 strażników.

• Szkolenie  z  zakresu  odłowu  zwierząt  domowych  i  egzotycznych,  prowadzone  przez
Ośrodek Szkolenia Psów „Aport”. Szkolenie przeszło ośmiu strażników.

Budżet Straży Miejskiej Miasta Lublin 

Zgodnie z uchwałą nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwały budżetowej na 2015 rok (z późniejszymi zmianami), budżet Straży Miejskiej w roku 2015
wynosił 8626300 zł. 

W Straży Miejskiej Miasta Lublin w roku 2015 zatrudnionych było 138 osób. 
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Zadania na rok 2016

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. Profilaktyka:

W roku 2016 Straż Miejska Miasta Lublin będzie kontynuować działalność profilaktyczną
w lubelskich  placówkach  oświatowych.  Dzięki  wykorzystaniu  zabawek  edukacyjnych  takich  jak
Autochodzik będzie możliwe uczenie dzieci w formie zabawy bezpiecznych zachowań na drodze.
W planach są również konkursy i festyny mające na celu zwiększanie świadomości o zagrożeniach
a także świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

2. Akcje informacyjne i prewencyjne: 

Straż  Miejska  planuje  kolejne akcje  informacyjne  skierowane do  mieszkańców Lublina.
Podczas  tych  akcji  poruszane  będą  zarówno  kwestie  związane  z  ruchem  drogowym,  jak  też
czystością i porządkiem na terenie miasta. Częstotliwość i zasięg przeprowadzanych akcji będzie
ustalana na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem. 

3. Eko-Patrol:

Skład Eko-Patrolu zostanie zwiększony do 8 osób. 
Od lutego 2016 roku Eko-patrol Straży Miejskiej Miasta Lublin otrzyma dodatkowe zadania

związane z przebywaniem bezdomnych oraz dzikich zwierząt na terenie miasta Lublin. 
Strażnicy  będą  zajmować  się  między  innymi  odławianiem  bezpańskich  psów

i przewożeniem ich do schroniska, a także pomocą przy odławianiu dzikich zwierząt, których coraz
więcej obserwuje się na lubelskich osiedlach. Pozwoli to skrócić czas interwencji i zwiększyć ich
skuteczność.  Eko-patrol  zostanie  wyposażony  w  sprzęt  do  odławiania  i  przewozu  zwierząt  –
chwytaki, sieci i klatki.  

W  grudniu  2015  roku  funkcjonariusze  Eko-Patrolu  zostali  przeszkoleni  w  zakresie
postępowania ze zwierzętami przez pracowników Schroniska.  
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