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Wstęp

Rok 2018 był dla Straży Miejskiej okresem, w którym nacisk położony został szczególnie na
utrzymanie spokoju i porządku w mieście. Wykonując obowiązki i powierzone działania opieraliśmy
się  na  nadrzędności  działań  prewencyjnych,  profilaktycznych  oraz  zaradczych  w stosunku  do
działań represyjnych. Funkcjonariusze naszej jednostki w trakcie prowadzonych kontroli sprawdzali
przede wszystkim stan utrzymania, czystości i porządku działek, posesji, chodników i ulic (w tym
stan  utrzymania  zimowego),  parków  i  ogrodów  (np.  Ogród  Saski,  Park  Ludowy),  miejsc
wypoczynku (np. Zalew Zemborzycki) itp.

Szczególne miejsce wśród zadań na rok 2018 zajęła współpraca ze społecznością lokalną
oraz jej przedstawicielami, prowadzona przede wszystkim przez Oddział Dzielnicowych. Realizacja
interesu publicznego to priorytetowy cel działań naszej jednostki,  dlatego w swoich działaniach
stawiamy bardzo mocno na partnerstwo i współdziałanie z Radami Dzielnic. 

W roku 2018 odebraliśmy 39328 zgłoszeń od mieszkańców naszego miasta oraz instytucji,
sygnalizujących  różnego  rodzaju  wykroczenia,  zaniedbania  porządkowe  i  inne  problemy
występujące na terenie miasta. 
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Budżet Straży Miejskiej Miasta Lublin 

Zgodnie z Uchwałą Nr  974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, budżet Straży Miejskiej wynosił 8 866 000 zł.

Straż Miejska Miasta Lublin  na koniec roku 2018 liczyła 138 etatów, w  tym 122 etaty
mundurowe (120 strażników). Na koniec roku 2018 w naszej jednostce były 3 wakaty, w tym 2
wakujące etaty strażników. 

Oddziały Straży Miejskiej Miasta Lublin 

Oddział Dzielnicowych
Jedną  z  podstawowych  form  pracy  strażnika  dzielnicowego  jest  stała  współpraca

z jednostkami  samorządu mieszkańców i  udział  strażników dzielnicowych w realizacji  inicjatyw
lokalnych. Realizują oni zadania ukierunkowane na poprawę porządku i spokoju publicznego na
terenie przydzielonych im dzielnic.

Oddział Dzielnicowych w roku 2018 liczył 21 etatów.
Do głównych zadań dzielnicowych należy:
- stały, systematyczny kontakt z Radami Dzielnic i kierownikami osiedli, oraz czynny udział

w dyżurach oraz posiedzeniach pełnionych przez członków Rady Dzielnicy,
-  patrolowanie  i  kontrolowanie  wyznaczonych  rejonów,  głównie  pod  względem:  spraw

porządkowych,  spokoju  i  ładu  publicznego,  przestrzegania  przepisów  ruchu  drogowego,
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, niszczenia zieleni, wyprowadzania
psów – właściwego nadzoru oraz sprzątania zanieczyszczeń przez właścicieli zwierząt, zwracania
szczególnej  uwagi  na  tereny  i okolice,  w  których  usytuowane  są  żłobki,  przedszkola,  szkoły,
placówki oświatowe, place zabaw, 

- kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa
miejscowego,

-  zabezpieczanie  imprez  (np.  sportowych,  rekreacyjnych,  kulturalnych,  festynów
dzielnicowych itp.) odbywających się na przydzielonych rejonach,

-  inicjowanie,  organizowanie  i  czynne  wspieranie  działań  i  przedsięwzięć  społeczności
lokalnych,  mających  na  celu  zapobieganie  popełnianiu  wykroczeń  porządkowych
i w ruchu drogowym,

- identyfikowanie problemów i zagrożeń występujących w dzielnicach i inicjowanie działań
Straży Miejskiej.

W 2018 r. dzielnicowi złożyli Radom Dzielnic pisemnie półroczne i roczne sprawozdania ze
swej działalności. 

Dzielnicowi, w wyniku swoich działań, m.in.:
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— przeprowadzili 19464 kontrole,
— podjęli 8258 interwencji, w tym 6912 porządkowych,
—  sporządzili  525  wystąpień/notatek  do  innych  organów,  instytucji,  podmiotów,

dotyczących zaniedbań porządkowych. Oprócz wysłanych pism, dzielnicowi zgłosili wiele spraw w
formie mailowej i telefonicznej.

— zakończyli  1500  spraw,  tj.  zostały  usunięte  zaniedbania  porządkowe,  potwierdzone
rekontrolami w przydzielonym rejonie,

— ujawnili 1992 wykroczenia,
—  nałożyli  na  sprawców  wykroczeń  825  mandatów  karnych,  w  tym  436  mandatów

porządkowych,
— przeprowadzali kontrole (szczególnie w okresie jesienno-zimowym) miejsc, w których

mogą  przebywać  osoby  bezdomne.  Systematycznie  i  na  bieżąco  monitorowano  miejsca
gromadzenia  się  takich  osób,  legitymując  je  oraz  informując  o  możliwości  skorzystania
z noclegowni lub schroniska dla bezdomnych. Dzielnicowi przedmiotowe kontrole przeprowadzali
również  z  pracownikami  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Rodzinie.  Ogółem  wspólnych  kontroli
przeprowadzono 164. 

— odholowali 30 wraków pojazdów. W wyniku działań dzielnicowych, w 156 przypadkach
właściciele wraków sami je usunęli z terenów osiedlowych na wniosek dzielnicowych. Działania te
przyczyniły się do zwiększenia dostępnych miejsc parkingowych oraz poprawy estetyki miasta.

Wskazane przez Rady Dzielnic  miejsca,  uznane przez nie za niebezpieczne były przez
naszych funkcjonariuszy systematycznie nadzorowane i kontrolowane. 

Oddział Patrolowo-Interwencyjny
Oddział Patrolowo - Interwencyjny w roku 2018 liczył 45 etatów. Funkcjonariusze Oddziału

pełnią służbę w systemie zmianowym  przez całą dobę. Oddział obejmuje swym działaniem cały
obszar miasta, wspomagając w ten sposób pracę Oddziału Dzielnicowych i Oddziału Centrum.

Funkcjonariusze Oddziału stale nadzorowali miejsca występowania różnych problemów na
terenie całego miasta. Stale nadzorowali miejsca występowania wykroczeń najbardziej uciążliwych
dla mieszkańców miasta, reagując na przypadki zakłócania spokoju i porządku oraz wandalizmu.
Prowadzili  działania  prewencyjne  oraz  liczne  działania  związane  z  kontrolą  ruchu  drogowego.
Monitorowali także problem osób żebrzących na ulicach miasta oraz zajmowali się przewożeniem
osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania lub do Centrum Interwencji Kryzysowej. 

Funkcjonariusze  Oddziału  Patrolowo-Interwencyjnego  w  trakcie  prowadzonych  kontroli
sprawdzali także 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 czystości na terenie 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. W roku 2018 uruchomiono w ten sposób 634 pojazdy.

Funkcjonariusze  OPI  kontrolują  m.in.  w  godzinach  nocnych  miejsca  zagrożone
wykroczeniami. Stałe punkty to m.in.:

- Plac im. Lecha Kaczyńskiego,

5



- Ogród Saski,
- Park Ludowy,
-  okolice  sklepów  z  alkoholem,  wokół  których  dochodzi  do  wykroczeń  porządkowych:

ul. Koryznowej, Motorowa, Gospodarcza, Pogodna, Herberta,
- Dworce PKS, PKP,
- kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych,
- kontrola ulic i chodników miasta pod względem śliskości nawierzchni,
- kontrola czystości na terenie miasta,

Oddział Patrolowo-Interwencyjny: wyniki działań w  2018 roku:

• Liczba kontroli: 30808
• Liczba stwierdzonych wykroczeń: 10047
• Liczba interwencji: 18381
• Interwencje porządkowe: 9736
• Interwencje drogowe: 8645
• Liczba zabezpieczonych imprez: 293
• Liczba odholowanych pojazdów: 352 

Oddział Centrum 
Centrum miasta to teren z dużym skupiskiem instytucji,  a także zabytków historycznych

z wyznaczonymi  szlakami  turystycznymi.  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 roku 2018 Oddział Centrum liczył 17 etatów.

Działania  Oddziału  Centrum  obejmowały  szeroki  zakres  tematów,  od  kontroli  ruchu
drogowego, poprzez porządek i czystość na ulicach miasta, po kwestie związane z zakłócaniem
spokoju i porządku publicznego. 

Funkcjonariusze Oddziału Centrum zajmowali się między innymi kontrolą wjazdu pojazdów
uprawnionych  na  Stare  Miasto,  kontrolą  prawidłowości  parkowania  w  centrum  miasta,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  kierowców  pozostawiających  pojazdy  poza  miejscami
wyznaczonymi  w  strefie  płatnego  parkowania  oraz  niezachowujących  1,5  metra  przejścia  na
chodniku dla pieszych. 

Pod  stałym  nadzorem funkcjonariuszy  Oddziału  Centrum  były  takie  miejsca  jak  Ogród
Saski  i  Plac  Litewski,  które  były  kontrolowane zwłaszcza pod względem spożywania  alkoholu
w miejscach publicznych, a także zakłócania spokoju i porządku oraz aktów wandalizmu, Deptak,
obszar  Starego  Miasta  i  Plac  Zamkowy,  które  są  często  odwiedzane  przez  turystów,  a  także
odbywa się tam wiele imprez rozrywkowych i kulturalnych. 

Strażnicy  z  Oddziału  Centrum  podejmowali  również  liczne  działania  wobec  osób
żebrzących na terenie miasta. Informacje o takich osobach były regularnie przekazywane Policji. 

Systematycznie i na bieżąco informowano właściwe Wydziały Urzędu Miasta Lublin, jak też
inne instytucje i właścicieli prywatnych, o uchybieniach porządkowych (m.in.: zaśmieceniu terenów,
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uszkodzeniach infrastruktury i  urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, niewykoszonej
trawie, przepełnionych koszach itp.).

Do stałych zadań realizowanych przez strażników Oddziału Centrum należy również kontrola
miejsc, gdzie odbywa się wiele imprez.

Oddział  Centrum prowadził  współpracę  z  Policją,  która  odbywała  się  głównie  w ramach
zabezpieczania imprez masowych.

Strażnicy Oddziału  Centrum przeprowadzili  651 kontroli  z zakresu ruchu drogowego przy
wjeździe na Stare Miasto. Szerzej jest to omówione w  rozdziale „Kontrola ruchu drogowego”. 

Oddział Centrum: wyniki działań w roku 2018:

• przeprowadzone kontrole: 17573
• liczba ujawnionych wykroczeń: 4173
• liczba interwencji ogółem: 6544
• Interwencje porządkowe: 3117
• Interwencje drogowe: 3427
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia: 28
• zabezpieczenie imprez: 250 

Eko-Patrol

W roku 2018 stan liczebny Eko-Patrolu wynosił  sześć etatów.
Do stałych zadań Eko-Patrolu należało wykrywanie i doprowadzanie do likwidacji  dzikich

wysypisk śmieci oraz ustalanie sprawców podrzucania odpadów; interwencje dotyczące spalania
odpadów; kontrole pod względem zagrożeń ekologicznych, interwencyjne odławianie bezpańskich
i dzikich zwierząt przebywających na terenie miasta. 

W roku 2018 Eko-patrol doprowadził do zlikwidowania licznych wysypisk śmieci na terenie
miasta.  W wielu przypadkach podczas prowadzonych czynności znaleziono dane osobowe, co
doprowadziło  do  zidentyfikowania  i  ukarania  sprawcy.  Sprawcy  byli  zobowiązani  także  do
uprzątnięcia terenu. 

Funkcjonariusze  Eko-Patrolu  nałożyli  w  roku  2018  286  mandatów  karnych  na  kwotę
47700 zł, w tym:

- 75 mandatów karnych na kwotę 17400 zł za zaniedbania porządkowe. 
-  62  mandaty karne  na kwotę  7650 zł  na  właścicieli  psów,  nie  sprawujących  nad nimi

odpowiedniego nadzoru oraz 7 mandatów na kwotę 1650 zł za nieuprzątnięcie zanieczyszczeń po
psie.

W  realizacji  zadań  Eko-Patrol  współpracował  z  Wydziałem  Ochrony  Środowiska,
Sanepidem, powiatowym lekarzem weterynarii, Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, Lubelskim
Centrum Małych Zwierząt i stowarzyszeniami zajmującymi się ochroną zwierząt. 

Eko-Patrol: wyniki działań w roku 2018:

• Przeprowadzone kontrole: 7817
• wspólne kontrole z WOŚ: 26
• wspólne kontrole z Sanepidem: 1
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• zabezpieczenie imprez: 18
• liczba ujawnionych wykroczeń: 419
• liczba interwencji: 4733
• Interwencje porządkowe: 4519
• Interwencje drogowe: 214

Eko-Patrol – porównanie wyników działań

2014 2015 2016 2017 2018

Przeprowadzone kontrole: 7293 4051 14036 12414 7818

liczba  ujawnionych
wykroczeń:

347 343 708 655 419

wspólne działania  z WOŚ: 125 264 69 15 26

wspólne  kontrole  z
Sanepidem:

6 13 5 1

liczba interwencji: 858 1404 3617 5185 4733

Przykładowe interwencje Eko-Patrolu:

Uratowanie porzuconego ptaka

W dniu 7 marca 2018 r. około godziny 8.50 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie
o wyrzuconym do kontenera  na frakcję  suchą przy ul.  Zana
worku,  w  którym  coś  się  porusza.  Na  miejsce  został
skierowany  Eko-Patrol.  Po  sprawdzeniu  okazało  się,  że  w
worku znajduje się żywy kaczor. Na miejsce wezwany został
patrol  Policji.  Ptak  został  przewieziony  do  Lubelskiego
Centrum Małych Zwierząt. Na szczęście nic mu się nie stało.
Został przekazany do Lubelskiej Straży Ochrony Zwierząt.

Ukarany sprawca podrzucania śmieci

W dniu 8 czerwca 2018 r.  około  godziny 4.45 patrol
Straży  Miejskiej  przy  wsparciu  strażnika  pełniącego  służbę
w monitoringu miejskim podjął  interwencję wobec mężczyzny
podrzucającego  śmieci  przy  koszu  na  rogu  ulic  Koryznowej

i Ponikwoda.  Sygnały  o  podrzucaniu  śmieci  w  tym  miejscu  docierały  do  Straży  Miejskiej  już
kilkakrotnie  i  prowadzone  były  działania  mające  na  celu  ukaranie  sprawcy  tego  wykroczenia.
Kontrolowaliśmy to miejsce z uwagi  na to,  że śmieci  bytowe podrzucane tam były  w różnych
godzinach i różnych dniach; strażnicy pojawiali się tam regularnie.

Na mężczyznę został nałożony mandat karny w wysokości 300 zł.
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Strażnicy odłowili węża zbożowego

W dniu 18 czerwca 2018 r. około godz. 14.00 funkcjonariusze Eko-Patrolu Straży Miejskiej
otrzymali zgłoszenie, że w bloku przy ul. Koncertowej na balkonie jednego z mieszkań pojawił się
wąż. Strażnicy udali się na miejsce, gdzie odłowili węża zbożowego długości około 1,5 metra. Gad
został następnie przewieziony do Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Wąż zbożowy jest gatunkiem niejadowitym.

Ranny ptak chronionego gatunku

W dniu 17 sierpnia 2018 r. około godz. 8.10 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie,
że  na  przystanku  autobusowym  przy  al.  Kraśnickich  znajduje  się  ptak  ranny  po  kolizji
z samochodem. Strażnicy udali  się na miejsce, gdzie zastali  ptaka z gatunku bąk. Ptaki te są
rzadkie w Polsce i zagrożone wyginięciem.

Bąk został odłowiony i przewieziony do Lubelskiego Centrum Małych Zwierząt.

Czystość i porządek w mieście

Zaniedbania porządkowe i dzikie wysypiska

W roku  2018  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej,  w  szczególności  Eko-patrolu  i  Oddziału
Dzielnicowych, prowadzili liczne kontrole odnośnie zwalczania zaniedbań porządkowych i dzikich
wysypisk na terenie miasta. W przypadku stwierdzenia podrzuconych śmieci podejmowane były
działania w celu ustalenia sprawców wykroczenia, a także doprowadzenia do uprzątnięcia terenu.
Obowiązek utrzymania porządku i czystości należy do właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Wiele  zaniedbań  porządkowych  udało  się
stwierdzić dzięki współpracy z mieszkańcami naszego
miasta,  którzy  wskazywali  miejsca,  nieraz  trudno
dostępne, w których podrzucane były różnego rodzaju
śmieci.  W  miejscach,  w  których  stwierdzaliśmy
podrzucanie  śmieci,  montowane  były  również
fotopułapki,  dzięki  którym  możliwe  było
zidentyfikowanie i ujęcie sprawców zaśmiecania. 

Przykłady  miejsc, w których usunięto zaniedbania porządkowe i wysypiska śmieci: 
Tereny  miejskie:  ul.  Główna,  ul.  Koncertowa,  ul.  Magnoliowa,  ul.  Smoluchowskiego,

ul. Słowikowskiego, ul. Strojnowskiego, al. Warszawska, ul. Gospodarcza,
Tereny prywatne:  ul.  Wspólna,  ul.  Herbowa,  ul.  Szewska,  ul.  Jantarowa,  ul.  Kowalska,

al. Spółdzielczości Pracy. 
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Spalanie odpadów

Funkcjonariusze  Eko-Patrolu  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin,  wspomagani  przez
funkcjonariuszy  innych  oddziałów,  prowadzą  stałe  działania  odnośnie  zapobiegania  spalaniu
niedozwolonych  materiałów  na  terenie  miasta.  Interwencje  podejmowane  są  w  związku  ze
zgłoszeniami,  jakie  wpływają  do  dyżurnych  Straży  Miejskiej  oraz  z  własnej  inicjatywy.
W szczególności  takimi  działaniami objęte są dzielnice domków jednorodzinnych,  gdzie często
mieszkańcy ogrzewają swoje domy za pomocą pieców na węgiel i drewno. 

Funkcjonariusze wchodzą na teren posesji i sprawdzają, jakiego rodzaju materiały pali się
w piecach. W przypadku stwierdzenia spalania niedozwolonych substancji (w tym również palenia
lakierowanego drewna np. pozostałości mebli, płyt wiórowych itp.) możliwe jest ukaranie sprawcy
mandatem w wysokości do 500 zł. 

Oprócz  sprawdzania  domowych  pieców,  prowadzi  się  również  interwencje  odnośnie
spalania odpadów na wolnym powietrzu. Takie zgłoszenia często dotyczą wypalania odpadów na
przykład  na  terenach  budowy  albo  w  firmach  i przedsiębiorstwach.  Funkcjonariusze  podczas
interwencji  stwierdzali  m.in.  wypalanie  odpadów  plastikowych  i  otulin  kabli  elektrycznych.
Powstający wówczas dym jest nie tylko uciążliwy dla okolicznych mieszkańców, ale również może
powodować  zagrożenie  dla  zdrowia  oraz  powoduje  powstanie  smogu.  Ponadto  w takich
przypadkach  funkcjonariusze  niejednokrotnie  stwierdzali,  że  wypalane  są  plastiki,  guma i inne
tworzywa sztuczne, co powoduje powstanie bardzo szkodliwego dymu.

Działania Straży Miejskiej Miasta Lublin w zakresie przeciwdziałania spalaniu odpadów

Lata/Działania 2014 2015 2016 2017 2018 Razem 

Interwencje dot.
spalania w 
piecach

37 96 476 1116 822 2507

MK 2/200 8/1500 54/8200 104/19500 46/8300 214/37700

% ujawnionych 
wykroczeń

5,4% 8,3% 11,3% 9,3% 5,60% 8,58%

Interwencje dot.
spalania na 
zewnątrz

86 214 244 969 424 1937

MK 17/2350 40/7950 74/15550 52/8950 23/4050 206/38850

Z przedstawionego podsumowania wynika, że mimo zwiększającej się w kolejnych latach
liczby sprawdzeń, zwłaszcza pieców, zmniejsza się liczba osób, które zostały ukarane mandatem
za spalanie niedozwolonych materiałów. Wynika to ze zwiększającej się świadomości ekologicznej
mieszkańców. 

Nasze  działania  mają  charakter  nie  tylko  kontrolny,  lecz  również  profilaktyczny,  gdyż
podczas  interwencji  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  informują  mieszkańców  o  prawidłowych
sposobach rozpalania w piecach oraz o dozwolonych rodzajach paliwa. Takie informacje zostały
również zamieszczone na stronie internetowej Straży Miejskiej  www.986.pl. W trakcie interwencji
strażnicy rozdawali również ulotki na temat zapobiegania powstawaniu smogu. 
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Bezdomne i dzikie zwierzęta 

W  roku  2018  do  dyżurnych  Straży  Miejskiej  wpłynęły
2932  zgłoszenia  dotyczących  bezpańskich  zwierząt  domowych
oraz dzikich zwierząt. 302 zgłoszenia dotyczyły zwierząt dzikich,
w tym 123 zgłoszenia  na temat  lisów i  56  zgłoszeń na temat
dzików.  Pozostałe  zwierzęta  to:  sarny,  kuny,  nietoperze,  ptaki,
węże,  jeże,  fretki,  bobry,  wiewiórki.  Ponadto  odebrano  232
zgłoszenia na temat zwierząt  rannych i  368 na temat zwierząt
martwych.

1109 zgłoszeń dotyczyło psów i kotów, przy czym były to
zgłoszenia  zarówno  dotyczące  bezpańskich  psów,  jak  też
wyprowadzanych  bez  zachowania  należytego  nadzoru  oraz
przetrzymywanych w złych warunkach i zakłócających spokój. 

764  zgłoszenia  dotyczyły  ptaków,  a  6  zwierząt
gospodarskich. 

Przebywanie  bezpańskich  oraz  dzikich  zwierząt  na
terenie  miasta  może  wiązać  się  z różnymi  zagrożeniami  dla
bezpieczeństwa  mieszkańców,  takimi  jak  możliwość
zaatakowania,  ugryzienia  lub  przenoszenia  chorób.  Dlatego
ważna  jest  szybka  reakcja  na  zgłoszenia  i współdziałanie

różnych podmiotów w celu wyeliminowania tych zagrożeń. 

Do dnia 31 grudnia Eko-Patrol odłowił  387 zwierząt, w tym 146 psów przekazanych do
schroniska dla bezdomnych zwierząt, 32 psy i koty przekazane właścicielom oraz 210 zwierząt
dzikich (ptaki, jeże, lisy, węże, bóbr). Zwierzęta chore były przekazywane do Lubelskiego Centrum
Małych Zwierząt. 

Ponadto  funkcjonariusze  407  razy  sprawdzili  warunki  przebywania  zwierząt  na  terenie
posesji  (czy zwierzęta  mają  schronienie,  dostęp do wody i  pokarmu,  czy nie  są  trzymane na
krótkich łańcuchach itp.). 

Na  stronie  internetowej  www.986.pl regularnie  zamieszczamy informacje  o  zwierzętach
odłowionych i przekazanych do schroniska, wraz ze zdjęciami. 
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Zagrożenia – barszcz Sosnowskiego

W okresie letnim do dyżurnych Straży Miejskiej wpłynęło kilkanaście zgłoszeń na temat
pojawiania się w mieście groźnych roślin – barszczu Sosnowskiego i  barszczu Mantegazziego
(m.in. okolice ul. Betonowej, al. Unii Lubelskiej, ul. Wolskiej, Zygmunta Augusta, Willowej, Ofiar
Katynia,  Władysława  Jagiełly,  Sławinkowskiej).  Toksyny  zawarte  w barszczu  powodują
uszkodzenia skóry porównywalne do oparzeń II stopnia. 

Strażnicy  zabezpieczali  miejsca  występowania  barszczu  oraz  umieszczali  tabliczki
ostrzegawcze,  a  następnie  przekazywali  informacje  do  Miejskiego  Architekta  Zieleni,  bądź  do
właścicieli prywatnych działek, celem jak najszybszego usunięcia roślin. 

Plakaty i ulotki szpecące miasto
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  2018 strażnicy  zwracali  się  niejednokrotnie  do  zarządców  nieruchomości
o usunięcie nielegalnie umieszczonych ogłoszeń. Działania te doprowadziły do znacznej poprawy
estetyki  miasta.  W  związku  z  tym  nałożono 13  mandatów  karnych  na  kwotę  1400zł  za  to
wykroczenie.

Kontrola wyprowadzania psów 
W roku 2018 funkcjonariusze Straży Miejskiej

kontynuowali  działania  związane  z  kontrolą
wyprowadzania  psów  tj.  właściwego  nadzoru  nad
zwierzętami  oraz  sprzątania  pozostawionych  przez
zwierzęta nieczystości przez ich właścicieli. 

Funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  kolejny  rok
prowadzą regularne kontrole w godzinach porannych
na osiedlach mieszkaniowych. Dzięki temu skutecznie
docierają  do  świadomości  mieszkańców  w zakresie
prawidłowej opieki nad zwierzętami domowymi. 

W roku 2018 nałożono 78 mandatów karnych
na kwotę 8800 zł za brak należytego nadzoru nad zwierzęciem oraz 40 mandatów karnych na
kwotę 3050 zł za niesprzątnięcie nieczystości po zwierzęciu. 

Utrzymanie letnie i zimowe miasta
Funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin  prowadzili  od  wiosny  do  jesieni  stałe

i systematyczne  kontrole  w  zakresie  utrzymania  zieleni  oraz  czystości  miasta.  Kwestie  te
monitorowane były na bieżąco, wobec czego koszenie trawników miejskich oraz sprzątanie miasta
przez  wybrane  do  tego  celu  firmy  przeprowadzane  były  z  reguły  zgodnie  z  ustalonymi
w harmonogramach na dany miesiąc terminami. W przypadku nielicznych odstępstw od ustalonych
terminów przekazywaliśmy informacje do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, a wykonawcy usług
na bieżąco usuwali niedopatrzenia. 
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W okresie  zimy,  każdego dnia  w systemie  dwuzmianowym oraz w godzinach nocnych
kontrolowaliśmy stan utrzymania zimowego, m.in.  w zakresie nieodśnieżonych lub śliskich ulic,
ciągów  pieszych,  przejść  dla  pieszych,  nawisów  śnieżnych  i  lodowych,  parkingów  w  strefie
płatnego  parkowania  oraz  miejsc  wyznaczonych  do  parkowania  dla  osób  niepełnosprawnych.
W przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości,  dyżurni  bazy  oraz  funkcjonariusze  podejmowali
natychmiastowe zdecydowane działania. 

W 2018 r.  zakresie utrzymania zimowego dyżurni naszej jednostki przyjęli łącznie 1664
zgłoszenia dotyczące przede wszystkim śliskich lub nieodśnieżonych ciągów pieszych oraz ulic,
w tym:

- nieodśnieżone chodniki, ulice, przystanki MPK, parkingi – 362,
- śliskie chodniki – 321,
- śliskie jezdnie – 199,
- nawisy śnieżne – 53,
- gołoledź i zalegający śnieg na ulicach lub ciągach pieszych – 40,
- inne – 687 (w tym m.in. odpalanie pojazdów – 634 zgłoszenia).

W maju 2018 r. Straż Miejska wspólnie z lubelskim oddziałem Sanepidu przeprowadziła
kontrole  placów  zabaw  w  mieście.  Kontrole  miały  na  celu  sprawdzenie  stanu  technicznego
i sanitarnego miejsc zabaw dzieci po sezonie zimowym. Działania takie prowadzone są corocznie
już od kilku lat, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników placów zabaw.

Wystąpienia do instytucji 

W  wyniku  codziennych  kontroli  oraz  realizacji  powierzonych  zadań,  skierowaliśmy  do
innych podmiotów ogółem 8279 wystąpień w formie pisemnej, telefonicznej i mailowej, w tym do:

• Zarządu Dróg i Mostów  –  5503 
• Wydziałów Urzędu Miasta  –  1090,                        
• Administracji i właścicieli posesji prywatnych  –  12,  
• Innych jednostek (spółki, zarządy itp.)  -  18,
• Zarządu Transportu Miejskiego – 483
• Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – 704
• Komendy Państwowej Straży Pożarnej - 78
• Policji – 201
• Pogotowia Ratunkowego – 95
• MPWiK - 95
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Utrzymanie porządku i spokoju 
w miejscach publicznych

Przeciwdziałanie wandalizmowi i wybrykom chuligańskim 
 Strażnicy wykonując swoje codzienne obowiązki zobowiązani są do zwracania szczególnej

uwagi na miejsca zagrożone zachowaniami patologicznymi (spożywaniem napojów alkoholowych
w  miejscach  publicznych,  wybrykami  chuligańskimi,  zakłócaniem  ciszy  nocnej  i  spokoju
publicznego).  Miejsca takie typowano zarówno na podstawie własnych obserwacji,  jak również
zgłoszeń  mieszkańców  oraz  Rad  Dzielnic.  Do  takich  miejsc  należy  zaliczyć  m.in.  okolice
całodobowych sklepów ze sprzedażą napojów alkoholowych, Plac im. Lecha Kaczyńskiego wraz
z terenami do niego przyległymi, Ogród Saski.

W  2018  r.  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin  na  terenie  Placu  im.  Lecha
Kaczyńskiego  przeprowadzali  systematyczne  kontrole,  w  wyniku  których  na  osoby
nieprzestrzegające  przepisów  porządkowych  nałożono  184  mandaty  karne,  w  tym  m.in.  za
spożywanie napojów alkoholowych – 172 mandaty karne oraz pouczono 12 sprawców wykroczeń.

Na  terenie  Ogrodu  Saskiego  funkcjonariusze  Oddziału  Centrum  i  Oddziału  Patrolowo-
Interwencyjnego  prowadzili  stałe  i  systematyczne  kontrole  (zarówno  w  dzień  jak  i w nocy),
w wyniku  których  w  2018  r.  nałożono  55  mandatów  karnych  za  nieprzestrzeganie  przepisów
porządkowych i nierespektowanie Regulaminu Ogrodu Saskiego oraz pouczono 7 osób.

Na bieżąco monitorowaliśmy Plac Litewski, przede wszystkim pod kątem ładu, porządku
i spokoju  publicznego  oraz  przestrzegania  przepisów  ruchu  drogowego,  ze szczególnym
zwróceniem uwagi na wjazd pojazdów.

W wyniku działań prowadzonych na Placu Litewskim funkcjonariusze naszej jednostki na
sprawców wykroczeń nałożyli łącznie 188 mandatów karnych, w tym za wykroczenia drogowe – 96
mandatów karnych.

W  miejscach  zagrożonych  wandalizmem  i  wybrykami  chuligańskimi  były  również
montowane urządzenia – fotopułapki. 

Przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu i paleniu tytoniu 

Kontrole  spożywania  alkoholu  oraz  palenia  tytoniu  w  miejscach  niedozwolonych
przeprowadzane są w związku ze zgłoszeniami mieszkańców,  jak również z własnej  inicjatywy
funkcjonariuszy  Straży  Miejskiej.  Jest  to  stałe  zadanie  naszej  jednostki,  którego  wypełnianie
wpływa znacząco na poprawę porządku i spokoju publicznego. 

W roku 2018 Straż Miejska Miasta Lublin nałożyła 760 mandatów na kwotę 76000 zł za
spożywanie napojów alkoholowych w miejscu niedozwolonym. Wystawiono także 730 mandatów
na kwotę 38940 zł za palenie papierosów w miejscu niedozwolonym. Ponadto ujawniono przypadki
kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości.

W roku 2018 doprowadzono 63 osoby nietrzeźwe do miejsca zamieszkania oraz 288 osób
do Izby Wytrzeźwień. 
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Zabezpieczenie imprez masowych, festynów i uroczystości

Funkcjonariusze  naszej  jednostki  w  2018  r.  zabezpieczyli  łącznie  437  zadań,
tj. uroczystości państwowe i  kościelne,  zgromadzenia publiczne i  manifestacje,  mecze,  zawody
i imprezy  sportowe,  imprezy  rekreacyjno-sportowe,  pikniki  osiedlowe,  oraz  imprezy  kulturalno-
rozrywkowe. 

Do większych imprez zabezpieczanych należały m.in.:
- Cykl imprez sportowych pt. „...  Dycha do Maratonu”,
- Cavaliada,
- Uroczystości 3 Maja,
- Noc Kultury,
- Carnaval Sztuk-Mistrzów,
- Święto Wojska Polskiego,
- Jarmark Jagielloński,
- Festiwal Smaku,
- Święto Niepodległości,
- Procesja religijna „Orszak Świętego Mikołaja”,
- Noc Sylwestrowa,
- imprezy i festyny organizowane przez Rady Dzielnic.

Zwalczanie handlu w miejscach niedozwolonych 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Wykroczeń handel na terenie gminy dozwolony jest tylko na
wyznaczonych  targowiskach.  Jednakże  często  spotykamy  się  z  handlem  w  miejscach
niewyznaczonych. Miejsca, w których najczęściej spotykamy się z takim procederem to ul. Ruska,
Krakowskie Przedmieście, Plac Czechowicza, ul. Bramowa, Deptak, Al. Tysiąclecia, ul. Jana Sawy,
ul. Targowa, Plac Litewski, ul. Braci Wieniawskich.  

W roku 2018  funkcjonariusze Straży Miejskiej  nałożyli  49  mandatów karnych  na kwotę
6270 zł za handel w miejscach niewyznaczonych na terenie gminy oraz brak wpisu do ewidencji
gospodarczej. 

Nasze działania  

Bezpieczna Komunikacja Miejska
W roku 2018 Straż Miejska kontynuowała wspólną akcję z Miejskim Przedsiębiorstwem

Komunikacyjnym.  Autobusy oraz  przystanki  i  ich  otoczenie  znajdują  się  pod  specjalną  opieką
strażników  miejskich.  Wspólne  działania  Straży  Miejskiej  i  Miejskiego  Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego mają na celu  przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pasażerów.  Dzięki
bezpośredniej  linii  telefonicznej,  w  przypadku  wystąpienia  potencjalnie  niebezpiecznej  sytuacji
kierowca autobusu lub trolejbusu może niezwłocznie połączyć się z dyżurnym Straży Miejskiej,
który natychmiast kieruje patrol w miejsce zdarzenia.
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Do  powyższych  działań  skierowano  dwa  specjalne  patrole  naszej  jednostki,  których
zadaniem jest (również w godzinach nocnych):

-  podejmowanie  zdecydowanych  działań  wobec  osób  nieprzestrzegających  prawa
powszechnie  obowiązującego  oraz  przepisów  prawa  miejscowego  (np.  spożywania  napojów
alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych w miejscach niedozwolonych, zaśmiecania).

- kontrolowanie czystości i porządku oraz częstotliwości opróżniania koszy na śmieci oraz
dbanie o estetyczny wygląd wiat przystankowych, przeciwdziałanie zjawiskom wandalizmu, graffiti,
naklejania reklam, ogłoszeń, informacji itp.

- niedopuszczanie do parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych – utrudniających
pasażerom dostęp do pojazdów komunikacji  miejskiej  oraz dojazd autobusów i  trolejbusów na
przystanek lub wjazd na zatokę przystankową.

- przeciwdziałanie zachowaniom niezgodnych z prawem oraz uciążliwym dla pasażerów,
takim jak zakłócanie porządku publicznego, spożywanie napojów alkoholowych w pojazdach i na
przystankach komunikacji miejskiej czy wybryki chuligańskie.

- kontrolowanie właściwego wyposażenia przystanków i ich okolic w urządzenia służące do
zbierania  odpadów  komunalnych  oraz  utrzymania  tych  urządzeń  w  odpowiednim  stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Od  dnia  1  stycznia  do  31  grudnia  2018  r.  kierowcy  komunikacji  miejskiej  zgłosili  do
dyżurnych naszej jednostki łącznie 601 zdarzeń, dotyczących m.in.:

- czystości i porządku – 234,
- parkowania w zatoce przystankowej, blokowania pasa ruchu i inne drogowe – 162
- osób, które nie chciały opuścić autobusu – 108,
- niszczenia mienia – 40,
- zakłócania porządku – 5,
- pozostałe – 52.

Bezpieczeństwo uczniów w szkołach

Straż Miejska Miasta Lublin pełni służbę również na terenie i w okolicach lubelskich szkół
podstawowych,  dbając  o  bezpieczeństwo  uczniów.  W  roku  2018  programem  były  objęte
następujące placówki:

SP nr 28, ul. Radości 13,
SP nr 51, ul. Bursztynowa 22,
SP nr 27, ul. Kresowa 1,
SP nr 45, ul. Radzyńska 5,
SP nr 18, ul. Długosza 8,
SP nr 44, ul. Tumidajskiego 6a.

Funkcjonariusz Straży Miejskiej jest obecny na terenie szkoły codziennie podczas trwania
lekcji. Jego zadaniem jest zwracanie uwagi na bezpieczeństwo uczniów, prawidłowość parkowania
pojazdów w okolicach szkoły (tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla idących do szkoły uczniów),
jak  również  palenie  papierosów w pobliżu  szkoły  oraz  wszelkiego  rodzaju  zakłócenia  spokoju
i porządku. Podczas dużych przerw funkcjonariusz pomaga utrzymywać porządek na szkolnych
korytarzach. 

Podczas pełnienia służby w okolicach szkół funkcjonariusze Straży Miejskiej:
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• ujawnili 125 wykroczeń, za które nałożono 112 mandatów karnych i nałożono 13 pouczeń,
• otrzymali  217  zgłoszeń  dotyczących  nieprawidłowości  związanych  z  czystością

i porządkiem (zaśmiecone miejsca, przepełnione kosze),
• otrzymali  30  zgłoszeń  dotyczących  nieprawidłowego  bądź  uszkodzonego  oznakowania

drogowego,
• trzykrotnie stwierdzili uczniów przebywających na wagarach – zostali oni odprowadzeni do

dyrekcji szkoły,
• 4 razy reagowali na nieodpowiednie zachowanie młodzieży (używanie wulgaryzmów)
• dwóm osobom udzielono pomocy wzywając na miejsce pogotowie ratunkowe,
• stwierdzono trzy osoby nietrzeźwe – dwie zostały przewiezione do Centrum Interwencji

Kryzysowej, a jedna do miejsca zamieszkania,
• dwukrotnie odłowili  bezpańskie psy w okolicach szkoły (zadanie realizowane przez Eko-

Patrol).
W  okresie  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego  przeprowadzona  została  kontrola

przygotowania placówek oświatowych i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do
szkół.  Kontrolowano również infrastrukturę (np.  place  zabaw,  stan  ogrodzeń  i  chodników),
prawidłowość oznakowania, czystość i porządek w okolicy. Każdy z dzielnicowych przeprowadzał
rozmowy  z dyrektorami  i  pracownikami  administracji  placówek  w  celu  identyfikacji  zagrożeń
i problemów.

 

Kontrola ruchu drogowego 

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

W roku 2018 funkcjonariusze Straży Miejskiej  stale kontrolowali  miejsca parkingowe dla
osób niepełnosprawnych na terenie miasta. Dzięki nowym przepisom są one obecnie wyraźniej
widzialne i rozpoznawalne. W przypadku postoju bez uprawnień na takim miejscu, kierowca musi
się  liczyć  nie  tylko  z mandatem  w  wysokości  500  zł,  ale  również  z  możliwością
odholowania pojazdu. 

W roku 2018 strażnicy nałożyli 56 mandatów karnych na kwotę 28300 zł za to wykroczenie,
a także odholowali 33 pojazdy.

Dzięki konsekwentnym działaniom Straży Miejskiej wzrasta świadomość kierujących oraz
spada liczba tego rodzaju wykroczeń. 

Holowanie pojazdów 
W roku 2018 odholowano 477 pojazdów pozostawionych w miejscach,  gdzie stwarzały

utrudnienia w ruchu drogowym, oraz 30 wraków. 33 pojazdy odholowano z miejsc przeznaczonych
dla osób niepełnosprawnych. 

Ponadto, dzięki działaniom dzielnicowych Straży Miejskiej, właściciele usunęli 156 wraków
pojazdów, dzięki czemu znacznie poprawiła się estetyka lubelskich osiedli. 
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Parkowanie na trawnikach i niszczenie zieleni 
Funkcjonariusze  Straży  Miejskiej

zwracają  szczególną  uwagę  na  kwestię
dewastowania  zieleni  miejskiej.  Strażnicy
w swoich  działaniach  starają  się  cały  czas
docierać  do  świadomości  mieszkańców,
zwracając  ich  uwagę  na  to,  jak  istotna  dla
estetyki  miasta  jest  zieleń  miejska.  Pomimo
naszych  działań  problem  kierowców
pozostawiających  swoje  pojazdy  na  terenach
zielonych  nadal  istnieje.  To  powoduje  wzrost
kosztów związanych z rekultywacją zieleni na
zniszczonych terenach. 

W roku 2018 nałożono 669 mandatów
karnych na kwotę 101800 zł na kierowców pozostawiających swoje pojazdy na trawnikach. 

Ponadto w miejscach, gdzie zieleń została zniszczona (na „klepiskach”), funkcjonariusze
Straży Miejskiej wkładali za wycieraczki samochodów „zielone kartki” - ulotki informacyjne. 

Kontrole wjazdu na Stare Miasto

Na  bieżąco  monitorowaliśmy  Stare  Miasto,  przede  wszystkim  pod  względem  ładu,
porządku i spokoju publicznego oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na wjazd pojazdów i ich parkowanie na Starym Mieście, które od lat jest strefą
ograniczonego  ruchu.  Funkcjonariusze  Oddziału  Centrum  przeprowadzili  651  kontroli  wjazdu
pojazdów na Stare Miasto.

Od dnia 27 grudnia 2016 r. strażnicy miejscy prowadzą kontrole pojazdów wjeżdżających
na Stare Miasto również z pomocą kamery monitoringu miejskiego zamontowanej przy wjeździe.
Dyżurny Straży Miejskiej pełniący służbę w Centrum Monitoringu Miejskiego przy pomocy kamery
sprawdza, czy pojazd znajduje się na liście pojazdów uprawnionych do wjazdu. W przypadku, jeśli
pojazd nie posiada takiego zezwolenia, dyżurny informuje patrol Straży Miejskiej pełniący służbę
na Starym Mieście.  

Dzięki tym działaniom zmniejszyła się liczba pojazdów bez uprawnień wjeżdżających na
Stare  Miasto,  jak  również  pojazdów pozostawianych  w  miejscach  niewyznaczonych  w  strefie
zamieszkania. 

W wyniku działań prowadzonych na Starym Mieście, funkcjonariusze naszej jednostki na
sprawców wykroczeń nałożyli łącznie 217 mandatów karnych, w tym:

• za wykroczenia drogowe – 175 mandatów karnych, w tym 155 za wjazd bez zezwolenia, 
• za wykroczenia porządkowe – 42 mandaty karne.
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Akcja „Pozwól mi przejść, nie blokuj chodnika”
W 2018 r. nasza jednostka kontynuowała akcję „Pozwól mi przejść – nie blokuj chodnika”

(rozpoczętą w 2016 r.), której celem było porządkowanie zasad poprawnego parkowania pojazdów,
poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych poruszających się chodnikami oraz zahamowanie
zjawiska niszczenia przestrzeni publicznej. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli
434 mandaty karne na kierowców parkujących swe pojazdy na chodnikach w sposób niezgodny
z przepisami, nie pozostawiając 1,5 metra przejścia dla pieszych. 

Ścieżki rowerowe

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin regularnie patrolują ścieżki  rowerowe na
terenie  miasta.   Nasza  jednostka  dysponuje  w  tym  celu  8  rowerami  (w  tym  4  z napędem
elektrycznym).  Patrole rowerowe dojadą wszędzie tam, gdzie nie dotrze patrol zmotoryzowany,
a poruszają się szybciej niż patrole piesze. 

W  dniach  od  5  do  20  kwietnia  2018  r.  funkcjonariusze  patroli  rowerowych  dokonali
przeglądu  ścieżek  rowerowych,  przede  wszystkim  pod  kątem  ich  stanu  technicznego  oraz
czystości  i porządku,  obejmując  swoim  działaniem  24  ulice.  Wszystkie  uwagi  i spostrzeżenia
przekazano do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta Lublin.

W  2018  r.  patrole  rowerowe  pojawiały  się  kilkakrotnie  w  ciągu  dnia  w  określonych
miejscach,  również  poza  ścieżkami  rowerowymi.  Były  to  głównie  tereny  zielone,  tereny
gromadzenia się dzieci i młodzieży oraz miejsca, gdzie trudno dojechać radiowozem, gdzie jest
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dalej  i  trzeba  wysłać  inny  rodzaj  patrolu  niż  pieszy.  Patrole  rowerowe  swoimi  działaniami
obejmowały, m.in.:

• ścieżki rowerowe wzdłuż: rzeki Bystrzyca, ulicy Osmolickiej, Krochmalnej, Al. Jana Pawła II,
• Park Ludowy,
• Zalew Zemborzycki,
• osiedlowe place zabaw,
• Bulwar im. Zalewskiego,
• skwer przy osiedlu Przyjaźni.

Rowery są ekologicznym środkiem transportu, który zapewnia funkcjonariuszom możliwość
dojazdu w miejsca, gdzie nie dotrze patrol samochodowy. Każdy z ośmiu posiadanych przez Straż
Miejską rowerów jest specjalnie oznakowany, a funkcjonariusze na jednośladach wyposażeni są
we wszystko, co jest niezbędne do podejmowania interwencji - od środków łączności po środki
przymusu bezpośredniego. 

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

- spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
-  niezachowania  należytych  środków  ostrożności  przy  trzymaniu  zwierząt  oraz

niesprzątania po nich,
- zakłócania ładu i porządku publicznego,
- niszczenia infrastruktury miejskiej w parkach oraz skwerach,
- zaśmiecania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
Ponadto  patrole  podczas  objazdów  porządkowych  poszczególnych  dzielnic  i osiedli,

sprawdzały miejsca narażone na powstawanie nielegalnych wysypisk śmieci. 
Bardzo  ważne  było  ich  oddziaływanie  prewencyjne  oraz  podejmowanie  działań

profilaktycznych, szczególnie wobec najmłodszych rowerzystów.
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Współpraca z jednostkami i instytucjami

Współpraca z samorządem lokalnym

W minionym roku prowadziliśmy konsultacje z Radami Dzielnic i Osiedli na rzecz określenia
priorytetów  dla  poszczególnych  części  miasta,  gdyż  zależało  nam  na  aktywnym  dialogu
z mieszkańcami naszego miasta. Dzielnicowy jest dla mieszkańców funkcjonariuszem pierwszego
kontaktu, do którego można zgłaszać interwencje bezpośrednio na służbowy telefon komórkowy.
Prowadziliśmy dyżury w siedzibach Rad Dzielnic (m.in. Wieniawa, Bronowice, Dziesiąta, Głusk,
Tatary, Kośminek), w trakcie których mieszkańcy mogli osobiście zgłaszać strażnikom interwencje,
uwagi, problemy i spostrzeżenia. 

Funkcjonariusze Oddziału Dzielnicowych pozytywnie zakończyli 1500 spraw porządkowych
na terenie miasta, co zostało potwierdzone poprzez rekontrole. 

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. Zwracaliśmy się (poprzez dzielnicowych) do
Rad Dzielnic  o wskazanie  miejsc  niebezpiecznych na terenach ich  dzielnic,  w celu  objęcia  ich
wzmożonym nadzorem, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych. Wskazane przez Rady
Dzielnic  miejsca,  uznane  przez  nie  za  niebezpieczne  były  przez  naszych  funkcjonariuszy
systematycznie  nadzorowane  i  kontrolowane.  W  okresie  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego
przeprowadzona została kontrola okolic  placówek oświatowych ze względu na bezpieczeństwo
dzieci oraz sprawy porządkowe. 

W  swoich  działaniach  dzielnicowi  wspierani  byli  patrolami  Oddziału  Patrolowo-
Interwencyjnego  naszej  jednostki.  Funkcjonariusze  OPI  (szczególnie  w  porach  wieczorowych
i nocnych)  kontrolowali  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.

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. 
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Funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnili także służbę na stanowisku dyżurnego monitoringu
wizyjnego. 

 
Program „Bezpieczny Lublin”

Straż Miejska Miasta Lublin jest  jednym z podmiotów realizujących założenia programu
zapobiegania przestępczości oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego
„Bezpieczny Lublin”. Straż Miejska jest partnerem następujących podprogramów:

II.1. „Bezpieczna Dzielnica”
II.4. „Monitoring wizyjny – bezpieczeństwo przestrzeni publicznej”
II.5. „Bezpieczna ścieżka rowerowa”
II.6. „Bezpieczny Zalew Zemborzycki”
II.7. „Czystość w Dzielnicy”
III.5. „Sezon Turystyczny”
III.7. „Gimbus Patrol – Puste Ławki – Stop”
III.10. „Przeciwdziałanie Utrwalaniu Zjawiska Bezdomności”

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 sporządzano dokumentację i przesyłano ją do
Wydziału Gospodarki Komunalnej celem usunięcia zaniedbań. Dzięki tej współpracy zaniedbania
porządkowe usuwane były na bieżąco, bez zbędnych opóźnień. 

Zarząd Dróg i Mostów

Straż  Miejska  współpracuje  na  bieżąco  z  Zarządem  Dróg  i  Mostów  w  kwestiach
związanych z organizacją imprez na terenie miasta, a także kontroli ruchu drogowego w związku
z remontami i objazdami. 

Do Zarządu Dróg i Mostów zgłaszane były zaniedbania porządkowe w pasie dróg, a także
informacje o szkodach komunikacyjnych i uszkodzeniach nawierzchni dróg. Składane były również
wnioski  o  zmianę  organizacji  ruchu,  tak  aby  jak  najbardziej  usprawnić  ruch  pojazdów  oraz
parkowanie na terenie miasta. 

W sumie funkcjonariusze Straży Miejskiej skierowali do Zarządu Dróg i Mostów 5503
wystąpień i wniosków, w formie pisemnej, mailowej i telefonicznej. 

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.
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Funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili w 2018 roku 42 wspólne kontrole. Przedmiotem
kontroli  było   posiadanie  umów i  deklaracji  na  wywóz  śmieci  (27 kontroli),  spalanie  odpadów
(1 kontrola) oraz inne kwestie związane z ekologią i ochroną środowiska (14 kontroli). 

Miejski Architekt Zieleni

Straż  Miejska  Miasta  Lublin  współpracowała  z  Biurem  Miejskiego  Architekta  Zieleni
w zakresie  przekazywania  informacji  o  stwierdzonych  uszkodzeniach  roślin  na  terenie  miasta
(uschnięte drzewa, nadłamane konary), a także o występowaniu roślin niebezpiecznych, takich jak
barszcz Sosnowskiego lub barszcz Mantegazziego. 

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. Nasza jednostka prowadzi stałą wymianę informacji z Policją.

„GIMBUS-PATROL – Puste Ławki – Stop”

Zadanie  to  realizował  od  poniedziałku  do  piątk)  dwuosobowy,  zmotoryzowany  patrol,
w składzie  policjant  –  strażnik,  którego  zadaniem  było  systematyczne  i bieżące  patrolowanie,
kontrolowanie i  monitorowanie rejonów szkół  i  placówek oświatowych na terenie miasta celem
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poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonach szkół oraz zapewnienia w tych okolicach
porządku i spokoju publicznego. 

Ogółem w 2018r. wykonano 26 patroli, w wyniku których, m.in:
• przeprowadzono 52 interwencje,
• wylegitymowano 68 osób oraz 14 nieletnich,
• przeprowadzono 1 interwencję na terenie szkoły,
• ujawniono 6 nieletnich na wagarach,
• przeprowadzono 160 kontroli miejsc grupowania się młodzieży,
• przeprowadzono 50 kontroli miejsc dystrybucji substancji psychotropowych,
• nałożono 11 mandatów karnych,
• przeprowadzono 86 rozmów z dyrekcją i pedagogami oraz dziećmi i młodzieżą szkół. 

Bezpieczny powrót do szkoły

W pierwszych dniach września, tj. od 03 do 07.09.2018r. SMM Lublin brała czynny udział
w akcji  organizowanej  przez  Policję  „Bezpieczny  powrót  do  szkoły”. Patrole  w  systemie
dwuzmianowym prowadziły działania  skoncentrowane głównie w okolicach szkół podstawowych.
Prowadzono  kontrole  w  zakresie  właściwego  oznakowania  przejść  dla  pieszych  oraz
respektowania przez kierowców, rowerzystów i pieszych zasad oraz przepisów ruchu drogowego.
Szczególnie  na  przejściach  dla  pieszych  dyscyplinowano  kierowców,  zwracano  uwagę
rowerzystom  i  pouczano  ich  o  obowiązku  przeprowadzania  roweru,  pomagano  najmłodszym
bezpiecznie  przejść  na  drugą  stronę  jezdni.  Od  dnia  03.09  do  07.09.2018r.  funkcjonariusze
Oddziału  Dzielnicowych  naszej  jednostki  każdego  dnia  byli  kierowani  w  rejony  szkół  swoich
dzielnic,  celem  realizacji  przedmiotowych  zadań.  Łącznie  powyższą  akcją  objęto  26  szkół
podstawowych.

Akcja „Znicz”

W dniach od 27 października do 4 listopada  2018r. strażnicy naszej jednostki (I i II zmiana
oraz patrole nocne) każdego dnia wspierali  działania Policji.  W rejonach cmentarzy wykonywali
zadania  w zakresie  ruchu  drogowego,  tj.  dyscyplinowali  kierowców  nieprzestrzegających
przepisów,  zwracając  szczególną  uwagę  na  kierowców  tamujących  i utrudniających  ruch,
nieprzestrzegających  obowiązujących  znaków  drogowych,  parkujących  pojazdy  w  miejscach
niedozwolonych,  niszczących  zieleń  parkującymi  pojazdami  oraz nadzorowali  przejścia  dla
pieszych i kontrolowali działalność handlową.

Identyfikacja

Nasza jednostka bierze udział w programie prewencyjnym Policji „Identyfikacja”, którego
głównym celem jest ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów. Znakowanie rowerów prowadziliśmy
wspólnie z Policją przede wszystkim podczas różnego rodzaju festynów i pikników osiedlowych,
plenerowych  imprez  rozrywkowych,  itp.  Po  wykonaniu  oznakowania  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)
Policja umieszcza w policyjnej komputerowej bazie danych.     
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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
w okolicach Al. 1000-lecia, hali NOVA, targowiska przy ul. Ruskiej. 

W 2018r.  192  strażników  Oddziału  Patrolowo-Interwencyjnego  Straży  Miejskiej  Miasta
Lublin (na zasadzie wielokrotności) wykonało 96 kontroli.

Program „Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: „STOP CYBERPRZEMOCY”.

Głównym realizatorem programu była Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, partnerem
Straż Miejska Miasta Lublin. Działanie sfinansowano ze środków Urzędu Miasta Lublin. 

Cele szczegółowe:
• Zwiększenie wiedzy dzieci  i  młodzieży klas III  oraz VII  szkół podstawowych w zakresie

bezpiecznego korzystania z Internetu oraz nabycie umiejętności prawidłowego reagowania
w  przypadku  zaistnienia  zagrożenia  związanego  z korzystaniem  z  sieci  internetowej,
elektronicznych komunikatorów oraz serwisów społecznościowych.

• Podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli  szkół podstawowych oraz rodziców w zakresie
właściwego reagowania na przypadki cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 

Działania w ramach programu:

Przeprowadzone  zostały  przedsięwzięcia  edukacyjne  dla  uczniów  klas  III  i  VII  szkół
podstawowych z terenu miasta Lublin. 

• Działania rozpoczęto 1 października 2018 r. 
• Przeprowadzono po jednej lekcji (45-min.) dla każdej klasy. 
• Każdy uczeń otrzymał pakiet materiałów edukacyjnych i promujących program. 
• Pakiet materiałów edukacyjnych otrzymał również nauczyciel – wychowawca klasy. Każda

ze szkół, która przystąpiła do programu otrzymała również pakiet materiałów edukacyjnych,
które zostały przekazane na stan biblioteki. 

• Po  przeprowadzeniu  działań  edukacyjnych  dla  dzieci  dzielnicowi  z  danego  rejonu  (na
wniosek szkoły) przeprowadzili również działania edukacyjne dla rodziców, którym również
przekazali materiały edukacyjne.   

• Wszystkie  materiały  edukacyjne  zawierały  informacje  z  obszaru  bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni, zapobiegania cyberprzestępczości i były dobrane do poszczególnych
grup adresatów. 

Działania dla klas III zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta
Lublin. Projekt „Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży STOP CYBERPRZEMOCY” odbył
się w 34 szkołach podstawowych, w którym wzięło udział 1 534 uczniów klas trzecich.  

Działania dla klas VII zostały przeprowadzone przez Policję. 

W  dniu  15  listopada  2018  r. zorganizowano  jednodniową  konferencję  dla  nauczycieli,
wychowawców  oraz  opiekunów  dzieci  i młodzieży.  Organizatorem  konferencji  była  Komenda
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Wojewódzka  Policji  w  Lublinie,  a  jej  tematem  było  zapobieganie  cyberprzemocy
i cyberprzestępczości.  Konferencja,  w  której  udział  wzięło  100  osób,  była  przeprowadzona
w formie  dwóch  paneli  -  panel  wykładowy  oraz  część  praktyczno-warsztatowa,  a  każdy
z uczestników konferencji otrzymał pakiet materiałów edukacyjnych. 

Współpraca dzielnicowych 

W  celu  rozszerzenia  istniejącej  współpracy  w  zakresie  poprawy  bezpieczeństwa,  ładu
i porządku  publicznego  na  terenach  miejskich  oraz  zwiększenia  poczucia  bezpieczeństwa
mieszkańców,  dzielnicowi  obydwu  formacji  systematycznie  i  na  bieżąco  współpracowali
z jednostkami samorządu mieszkańców i wspólnie realizowali zadania ukierunkowane na poprawę
stanu sanitarno – porządkowego i spokoju publicznego na swoich terenach.  Do głównych zadań
dzielnicowych  należał stały  i  systematyczny  kontakt  z  Radami  Dzielnic  i  kierownikami  osiedli
w celu określenia priorytetów dla poszczególnych części miasta, a ponadto:

-  kontrolowanie  i  podejmowanie  stosownych  działań  dla  zapewnienia  czystości
i estetycznego  wyglądu  budynków  mieszkalnych  komunalnych  i  spółdzielczych,  obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych,

- kontrolowanie wyznaczonych rejonów, głównie pod kątem: spraw porządkowych, spokoju
i ładu  publicznego,  przestrzegania  przepisów  ruchu  drogowego,  spożywania  napojów
alkoholowych, niszczenia zieleni,  wyprowadzania psów, zwracania szczególnej uwagi na tereny
i okolice, na których usytuowane są żłobki, przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, place zabaw, 

- kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa
miejscowego,

-  egzekwowanie  od  zarządców,  administracji  i  gospodarzy  budynków  mieszkalnych
właściwego wykonywania obowiązku w zakresie utrzymywania porządku i czystości,

-  inicjowanie,  organizowanie  i  czynne  wspieranie  działań  i  przedsięwzięć  społeczności
lokalnych,  mających  na  celu  zapobieganie  popełnianiu  wykroczeń  porządkowych  i  w  ruchu
drogowym.

Dzielnicowi  realizując  powyższe  zadania  brali  również  wspólnie  czynny  udział
w zabezpieczaniu  ładu  i  porządku  publicznego  podczas  imprez  kulturalnych,  sportowych,
religijnych i zgromadzeń.

Ponadto mając na względzie poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i poza
nią,  dzielnicowi  prowadzili  działania informacyjno-edukacyjne skierowane do uczniów,  rodziców
i nauczycieli, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w rejonach placówek oświatowych.

Współpraca z posterunkiem wodnym

Funkcjonariusze Straży miejskiej  Miasta Lublin  w trakcie sezonu letniego,  w okresie od
1 czerwca do 2 września  współpracują również z policjantami Komisariatu Policji VII Posterunku
Wodnego  z  siedzibą  na  terenie  Ośrodka  Wypoczynkowego  „Marina".  Wspólnie  z  Policją
prowadziliśmy łodzią motorową systematyczne patrole na akwenie.

W 2018 r. mieszane patrole wodne (strażnik/policjant) wykonały 66 wspólnych służb, m.in:
- kontrole kąpielisk strzeżonych,
- kontrole przystani i wypożyczalni,
- kontrole łodzi pływających po akwenie,
- kontrole osób korzystających ze sprzętu wodnego.
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Ponadto  zabezpieczano  m.in.  międzywojewódzkie  mistrzostwa  żeglarskie  i  zawody
kajakowe.

Współpraca przy patrolowaniu ścieżek rowerowych

Od  wiosny  do  jesieni  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  pełnią  służbę  w  patrolach
rowerowych.  Służbę  taką  pełnią  również  patrole  policyjne.  Rejony  działań  patroli  rowerowych
Straży Miejskiej  oraz ich harmonogram uzgadniane są z Policją, po to, by objąć działaniami jak
najszerszy obszar miasta i nie powielać swoich tras. 

Współpraca z Aresztem Śledczym

W roku 2018 Straż Miejska Miasta Lublin kontynuowała współpracę z Aresztem Śledczym
w zakresie  oczyszczania  miasta.  W  wyniku  działań  zostało  uprzątniętych  372,82  m3

zanieczyszczeń z 492 lokalizacji.
Uprzątnięto 2773 worki śmieci, a ponadto znaczną ilość odpadów gabarytowych takich jak

opony, stare meble, dywany, elementy zniszczonych AGD, telewizory, części samochodowe itp. 
Praca przy uprzątaniu miasta dla osób skazanych jest formą resocjalizacji, natomiast dla

miasta są to duże korzyści porządkowe. 

Współpraca z instytucjami 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Funkcjonariusze  naszej  jednostki  wykonując  swoje  codzienne  obowiązki  służbowe
zobowiązani byli również do zwracania uwagi na osoby bezdomne, tj. do lokalizowania ich miejsc
pobytu, reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, przekazywania informacji o ofercie
pomocowej.  Kontrolując  miejsca  przebywania  osób  bezdomnych  lub  podejmując  interwencje
w trakcie  rutynowych  działań,  funkcjonariusze  na  bieżąco  informowali  osoby  bezdomne
o możliwości pobytu w schronisku lub noclegowni. 

Prowadzone były cykliczne kontrole miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne.
Przed nastaniem sezonu zimowego zweryfikowane zostały  te,  w których bezdomni  przebywali
w poprzednim  sezonie,  oraz  stwierdzono  nowe.  Stały  i  systematyczny  monitoring  tych  miejsc
ułatwiał strażnikom realizację zadań pomocowych w okresie zimowym. 

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,  zajmują  altany  działkowe,
przebywają  na  dworcach  PKP  i  PKS.  Informowaliśmy  bezdomnych  o  adresach  schronisk
i noclegowni i wielokrotnie w razie potrzeby osoby te przewoziliśmy do nich. W przypadkach tego
wymagających wzywaliśmy zespoły pogotowia ratunkowego.

Opracowaliśmy  ulotki  informacyjne  z adresami  i  numerami  telefonów  do  schronisk
i noclegowni, które były rozdawane osobom bezdomnym podczas interwencji. Nie wszyscy jednak
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chcieli korzystać z pomocy schronisk i noclegowni. Każdego dnia przeżyć pomagali im strażnicy
miejscy (patrolując dziennie kilkadziesiąt miejsc, w których przebywali  bezdomni)  intensyfikując
w okresie zimowym swoje działania, aby udzielić pomocy osobom bezdomnym, dla których zima to
wyjątkowo trudny okres.

W 2018 r. nasi strażnicy przeprowadzili ogółem 1877 interwencji wobec osób bezdomnych,
w około 138 miejscach na terenie miasta, wypytując te osoby, m.in. o sytuację materialno-bytową,
czy  posiadają  stałe  zameldowanie,  rodzinę,  rentę  lub  emeryturę  itp.  Uzyskane  informacje
przekazywane były przez naszą jednostkę do MOPR w Lublinie. Wspólnie z pracownikami MOPR
strażnicy wykonali około 171 działań na rzecz osób  bezdomnych, samotnych oraz w podeszłym
wieku,  przebywających  na  ulicach,  w pustostanach,  altanach  śmietnikowych,  na  klatkach
schodowych, w parkach i ogródkach działkowych. 

Przykładowo, funkcjonariusze Oddziału Dzielnicowych przeprowadzili ogółem 623 kontrole
miejsc przebywania osób bezdomnych, obejmując swoimi działaniami, m.in. 

► pustostany przy ulicach:

▪ Zimowa 14
▪ Akacjowa 4
▪ Garbarska 12
▪ Żelazna 35
▪ Metalurgiczna

► ogródki działkowe przy ulicach:
▪ Mełgiewska – ROD „Klin”,
▪ Rataja - „Zadębie”,
▪ Robotnicza,

► altany śmietnikowe przy ulicach:
▪ Młodej Polski 32
▪ Rogowskiego 9
▪ Kurantowa 4 – 6

► teren pod mostem na rzece Czerniejówka w okolicy ul. Wolskiej i ul. Fabrycznej, oraz
pod wiaduktem na ul. Smorawińskiego (na wysokości ul. Nowowiejskiego),

► ulice:
▪ Żeglarska (odcinek drogi gruntowej),
▪ Al. Spółdzielczości Pracy 61a,
▪ Radości – Romantyczna (os. Skarpa),
▪ Krańcowa 103 – Dulęby 1,
▪ Wysoka – Ruska,
▪ Brama Krakowska – Szambelańska,
▪ Miła,
▪ Droga Męczenników Majdanka 36 – 38,
▪ Żelazowej Woli (okolice sklepu „Stokrotka”),
▪ Walecznych (okolice pomnika),
▪ Młyńska 4,
▪ Kompozytorów Polskich,
▪ Lwowska 12,
▪ Tumidajskiego 2a,
▪ Nałęczowska 20-22,
▪ Sowińskiego 3,
▪ Żelazna 35.
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W tych działaniach w dużym stopniu pomocny był system  monitoringu miejskiego, który
szybciej pozwalał  dotrzeć do miejsca przebywania osób 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.

W  ramach  działań  realizowanych  w  obszarze  bezdomności,  strażnicy  miejscy
współpracowali z szeregiem instytucji, w tym z Urzędem Miasta, ośrodkami pomocy społecznej,
służbami ratunkowymi, Radami Dzielnic.

Schronisko dla Zwierząt i Lubelskie Centrum Małych Zwierząt

W roku 2018 dyżurni straży Miejskiej odebrali blisko 3000 zgłoszeń na temat zwierząt na
terenie miasta.  481 zgłoszeń dotyczyło zwierząt  dzikich,  ponadto odebrano 232 zgłoszenia na
temat  zwierząt  rannych i  368 na temat  zwierząt  martwych.  Przypadki  takie zgłaszane były do
Schroniska dla  Bezdomnych Zwierząt,  które  zajmuje  się  również  usuwaniem padłych zwierząt
z terenu miasta. 

Zwierzęta  dzikie  oraz  chore  i ranne  przewożone  są  przez  strażników  do  Lubelskiego
Centrum Małych Zwierząt.

Profilaktyka

Programy profilaktyczne Straży Miejskiej Miasta Lublin 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Zespół ds. Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Lublin
realizował programy profilaktyczno-społeczne, tj. przeprowadził działania edukacyjno-informacyjne
dla dzieci  i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa poprzez realizację następujących programów
profilaktycznych:

„Jestem bezpieczny”  mający na celu poprawę stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole
i środowisku lokalnym. Dzieci w czasie zajęć uczyły się zasad bezpiecznego poruszania się po
drogach,  omawiane  były  najważniejsze  przepisy  prawa  ruchu  drogowego  oraz  udzielane
wskazówki jak zapobiegać niebezpieczeństwom oraz zagrożeniom.

„O Florce,  która chciała  zostać  piłkarzem”,  który ma na celu  wyposażenie  uczniów
w wiadomości  i  umiejętności  niezbędne  do  bezpiecznego  i  samodzielnego  funkcjonowania,
uświadomienie sytuacji  i zachowań zagrażających ich zdrowiu i życiu, zapoznanie z sytuacjami
zagrożenia ze strony nieznajomych oraz wykształcenie postawy asertywnej w stosunku do osób
obcych.

„Cyberprzemoc”  –  program ma na  celu  zwrócenie  uwagi  na  problem cyberprzemocy
w społeczności  szkolnej,  uświadomienie  skutków  nadużywania  środków  przekazu,  tj. internetu
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i telefonu komórkowego, wzbogacanie wiedzy na temat prawidłowego i rozsądnego korzystania
z internetu.

„Dziecko  w  sieci” –  uświadomienie  rodzicom  i  nauczycielom  zagrożeń  wynikających
z użytkowania Internetu (oszustwa, wyłudzania, ujawnianie poufnych informacji, kontakt z treściami
pornograficznymi, propagującymi przemoc, itp.), zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania
z Internetu, a także informowanie o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się
zwalczaniem nielegalnych treści w sieci.

„STOP dopalaczom” – celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych
informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, zwiększenia ostrożności,
a zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. 

„Ja i Alkohol” – celem programu jest ochrona uczniów przed rozpoczęciem spożywania
alkoholu.  Zwiększenie  świadomości,  że  alkohol  to  środek  uzależniający,  a  jego  nadużywanie
prowadzi  do  nałogów.  Przygotowanie  uczniów do  podjęcia  decyzji  o  niespożywaniu  alkoholu,
a także dostarczenie im podstawowej wiedzy na temat alkoholu i jego oddziaływania na organizm
człowieka. 

„Przemocy NIE”, który ma na celu eliminowanie zachowań agresywnych, wzrost poczucia
bezpieczeństwa ucznia w szkole, dostarczenie wiedzy na temat praw człowieka oraz procedur
postępowania  w  przypadku  łamania  zasad.  Informowanie  o różnych  rodzajach  zagrożeń
bezpieczeństwa i zdrowia człowieka i możliwości ich minimalizowania.

„Dzik  jest  Dziki,  Dzik  jest  Zły”  –  program  ten  ma  na  celu  uświadomienie  dzieci
o istniejących zagrożeniach, w tym ze strony dzikich zwierząt na terenie miasta oraz dostarczenie
wiedzy na temat reagowania w sytuacjach zagrożenia.

„Spotkanie z Autochodzikiem”  – jest to zestaw edukacyjny dostosowany do poziomu
rozwoju ruchowego dzieci w wieku 4-8 lat, który daje szerokie możliwości nauki ruchu drogowego
poprzez zabawy edukacyjne. Pozwala on na symulacje sytuacji spotykanych w życiu codziennym.
Celem tego programu jest przygotowanie dzieci do samodzielności  w ruchu drogowym.

„Odpowiedzialność  karna  nieletnich” –  zapoznanie  uczniów  z  podstawowymi
przepisami  ustaw:  o  postępowaniu  w  sprawach  nieletnich,  kodeksu  wykroczeń  oraz  kodeksu
karnego,  szczególnie  w  zakresie  dotyczącym  odpowiedzialności  karnej  nieletnich.  Rozwijanie
poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz  przedstawienie obowiązków i uprawnień
funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz innych instytucji powołanych do egzekwowania obowiązków
prawnych.

„Na  straży  porządku”  –  celem  programu  jest  zapoznanie  dzieci  z  pracą  strażnika
miejskiego.

„Bądź  kumplem,  nie  dokuczaj” –  głównym  założeniem  programu  jest  przedstawienie
i wytłumaczenie  dzieciom problemu z jakim mogą się spotkać,  czyli  dokuczaniem,  a także jak
sobie radzić w sytuacjach zagrożenia ze strony rówieśników.

„Telefon komórkowy – wróg czy przyjaciel” – celem programu jest zapoznanie uczniów
z istnieniem  zagrożeń,  które  wiążą  się  z  korzystaniem  z  telefonu  komórkowego,  a także
zaznajomienie  z  umiejętnościami  bezpiecznego  korzystania  z  telefonu  komórkowego  oraz
utrwalenie zasad bezpiecznego korzystania z niego.

„Lekcja bezpieczeństwa” – zapoznanie uczniów z zagrożeniami prywatności w sieci oraz
pokazanie  konsekwencji  nierozważnych  działań  online,  a  także  wypracowanie  zasad
bezpiecznego korzystania z sieci.

„EkologJA” – celem naszego programu jest kreowanie odpowiedzialności dzieci za swoje
środowisko  i  zdrowie,  świadomości  faktu,  że  każde  działanie  ma  wielokierunkowy  wpływ  na
środowisko i zdrowie, uświadomienie pozycji człowieka w przyrodzie, jego wpływu na środowisko
i zależność od środowiska, a także ocenę wpływu działalności człowieka na los ziemi. 
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Poniżej przedstawiono dane z realizacji przedmiotowych programów w 2018 r.:

L.p. Temat spotkania Liczba uczestników

1. Ja i alkohol 370

2. Autochodzik 2277

3. Bądź kumplem, nie dokuczaj 2070

4. Jestem bezpieczny 2390

5. O Florce, która chciała zostać piłkarzem (kontakt z obcymi) 2050

6. Cyberprzemoc 2055

7. STOP dopalaczom 1107

8. Dziecko w sieci – spotkanie z rodzicami 290

9. Dzik jest dziki, dzik jest zły 285

10. EkologJA 90

11. Lekcja bezpieczeństwa 885

12. Na straży porządku 532

13. Odpowiedzialność karna nieletnich 695

14. Przemocy NIE 595

15. Papierosy=uzależnienie 70

16. Telefon komórkowy – wróg czy przyjaciel 880

17. Dzień z życia 560

18. Wystrzałowe, wybuchowe, kolorowe 570

19. Owce w sieci 230

20. Spędzanie czasu wolnego 70

RAZEM 18071

Projekt  „Edukacja  dla
bezpieczeństwa  dzieci
i młodzieży  STOP
CYBERPRZEMOCY”  odbył  się
w 34  szkołach  podstawowych,
wzięło  w  nim  udział 1534
uczniów klas trzecich.

Łącznie  w  roku  2018
zostało  przeszkolonych  18071
osób  (rodzice,  uczniowie,
nauczyciele).

Z powyższych danych wynika, że w 2018 r. Straż Miejska Miasta Lublin zrealizowała znaczącą
liczbę programów,  w których,  dzięki  naszemu staraniu  i  zaangażowaniu,  uczestniczyło  bardzo
dużo  dzieci  w  wieku  przedszkolnym,  młodzieży  ze  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych
i ogólnokształcących  oraz  nauczycieli  i  pedagogów.  Funkcjonariusze  podczas  prezentacji  ww.
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programów przeprowadzali m.in. różnego rodzaju konkursy, inscenizowali zabawne lub nietypowe
zdarzenia, sytuacje, scenki rodzajowe celem uatrakcyjnienia prezentacji, a uczestniczące w nich
dzieci nagradzane były drobnymi gadżetami i upominkami.

Projekt "Klub Seniora JESTEM"

Wspólnie z Gminą Lublin i stowarzyszeniem JESTEM Straż Miejska prowadziła zajęcia dla
seniorów. Projekt  zakładał otwarcie klubu i jego funkcjonowanie dla 50 osób niesamodzielnych ze
względu na podeszły wiek z terenu Lublina. 

Gmina  Lublin  odpowiedzialna  była  za  dwa  główne  działania:  poradnictwo  oraz  udział
w kulturze i życiu społecznym. 

Mając na uwadze powyższe założenia oraz bezpieczeństwo seniorów Straż Miejska Miasta
Lublin dla celów projektu wprowadziła dyżury funkcjonariuszy dzielnicowych w klubie.

Podczas  tych  spotkań  z  seniorami  omawiane  były  problemy  poszczególnych  dzielnic
z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

W dniu 9 kwietnia 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie w Klubie Seniora JESTEM
dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin z dzielnicy Wrotków. 

W trakcie spotkania mieszkańcy mieli  możliwość wspólnie z funkcjonariuszem udać się
w okolice miejsca zamieszkania i wskazać problemy, które napotykają na co dzień.

Wykład "Jak być bezpieczną"

W dniu 20 marca 2018 roku odbyło się spotkanie z kobietami, które biorą udział w akcji
"Bezpieczna Kobieta, Bezpieczny Student. Bezpieczny Senior". 

Podczas wykładu zostały poruszone kwestie bezpieczeństwa kobiet w życiu codziennym -
w domu, na ulicy (wypłaty gotówki z bankomatów, zrywanie łańcuszków, kradzież torebek)  oraz
w świecie  wirtualnym (  zagrożenia  związane z  korzystaniem z  internetu:  seksting,  wyłudzenia,
włamania na konta bankowe, znajomości online). 

Program „Bezpieczna kobieta” uczy się jak zachować spokój w sytuacjach podwyższonego
stresu oraz jak unieszkodliwiać przeciwnika. Panie poznały także w jaki sposób kontrolować lęk
przed atakiem napastnika i wyrobić w sobie odruch obronny.

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  m.in.  umożliwiał  lub  ułatwiał  dyżurnym  bazy  wskazanie  miejsca  popełnionego
wykroczenia porządkowego czy drogowego oraz pozwalał  szybciej  zlokalizować,  a tym samym
szybciej  dotrzeć  (zwłaszcza  w  okresie  zimowym)  do  miejsca  przebywania  osób  bezdomnych.
Dyżurni  naszej  jednostki  obsługujący  monitoring  prowadzili  całodobowo  i  nieprzerwanie
obserwacje miejsc publicznych w przestrzeni  miejskiej.  Dzięki  sprawnej  współpracy stanowiska
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monitoringu z działaniem służb dyżurnych bazy oraz patroli interwencyjnych, precyzyjne dotarcie
do miejsca, wskazanego przez dyżurnego monitoringu, następuje w relatywnie szybkim czasie.
Ponadto, w przypadku ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia,  na twardym dysku komputera
zostaje zabezpieczony materiał,  który może służyć w celu ustalenia sprawcy oraz okoliczności
złamania  prawa,  a  także  być  wykorzystany  jako  dowód  w  toku  prowadzonego  postępowania
sądowego. 

W 2018 r. dyżurni monitoringu zgłosili dyżurnym naszej jednostki ogółem 5238 zdarzeń,
dotyczących:

• wykroczeń drogowych – 1 261,
• wykroczeń porządkowych – 3 977.

Stanowisko monitoringu wizyjnego znajduje się w Wydziale Bezpieczeństwa Mieszkańców
i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin. 

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 udzielona bezdomnemu

W nocy z 18 na 19 stycznia funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin, prowadząc
kontrolę  miejsc  prawdopodobnego  przebywania  osób  bezdomnych,  około  godz.  0.05
w pustostanie  przy  ul.  Czwartek  zastali  trzęsącego  się  z  zimna  mężczyznę,  który  poprosił
o wezwanie  pomocy  medycznej.  Na  miejsce  wezwano  karetkę  pogotowia.  Mężczyzna  został
przewieziony do szpitala w stanie wychłodzenia organizmu.

Strażnicy uchronili dwie osoby przed zamarznięciem

W nocy z niedzieli na poniedziałek 18/19 marca około godziny 0.05 patrol Straży Miejskiej
w trakcie sprawdzania miejsc przebywania osób bezdomnych w pustostanie przy ul.  Czwartek
zastał bezdomnego mężczyznę w bardzo złym stanie zdrowia. Mężczyzna był wychłodzony, miał
zamarznięte  nogi,  otwarte  złamanie  palca  i  liczne  urazy  głowy.  Ponadto  majaczył  i  miał
halucynacje. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził, że niezbędne jest
natychmiastowe przetransportowanie go do szpitala. Ze względu na to, że na budynku znajdowała
się tablica informująca, że budynek grozi zawaleniem, a jedynym wejściem do pomieszczenia było
wąskie okno, na miejsce wezwano jeszcze Straż Pożarną, która pomogła strażnikom bezpiecznie
wydostać mężczyznę z budynku.

Około godz. 0.30 bezdomny został przetransportowany do szpitala.
 

W nocy z piątku na sobotę 16/17 marca około godz. 1.30 dyżurny Straży Miejskiej pełniący
służbę w monitoringu miejskim poinformował patrol Straży Miejskiej, że w Ogrodzie Saskim na
ławce śpi mężczyzna bez obuwia. Patrol odnalazł mężczyznę i obudził go. 41-letni mężczyzna był
pod wpływem alkoholu, został odwieziony do domu i przekazany rodzinie.
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Pomoc dzieciom

Straż  Miejska  Miasta  Lublin  w  2018  r.  w ramach  budowania  wizerunku  bezpiecznego
i przyjaznego miasta podejmowała szereg działań, w tym m.in.:

Udział  w  akcji  Pomóż  Dzieciom  Przetrwać  Zimę  –  dorocznej  akcji  zbierania  trwałej
żywności,  środków  czystości,  ubrań,  zabawek,  słodyczy,  przyborów  szkolnych,  itp.  dla
potrzebujących  rodzin.  Bierzemy  w  niej  czynny  udział  poprzez  m.in.:  zabezpieczanie  miejsc
zbiórek, transport zebranych darów do magazynu, pomoc w magazynie, wystawę naszego sprzętu
i  wyposażenia  podczas  licznych  happeningów,  koncertów  i  pokazów,  towarzyszących  ulicznej
zbiórce.

Udział  w  akcji  Wielka  Orkiestra  Świątecznej  Pomocy  –  nasze  działania  to  doraźne
kontrolowanie miejsc zbierania przez wolontariuszy darowizn pieniężnych, zabezpieczanie imprez
odbywających  się  w ramach  WOŚP.  Wystawialiśmy  i  prezentowaliśmy  sprzęt  i  wyposażenie
radiowozów, radiowozu  EKO-Patrolu, wyposażenie funkcjonariuszy, a także prowadziliśmy zajęcia
z udziałem zestawu edukacyjnego Autochodzik. 

Jak  co  roku,  w  okresie  przed  świętami  Bożego  Narodzenia,  funkcjonariusze  naszej
jednostki udali się do Domu Dziecka w Siedliszczu, przekazując upominki zakupione ze środków
zebranych  przez  pracowników  Straży  Miejskiej  w ramach  dobrowolnej  składki  w  okresie
przedświątecznym, a także pozyskanych od sponsorów. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej  już  od wielu  lat  otaczają  opieką wychowanków Domu
Dziecka  w Siedliszczu,  realizując  marzenia  dzieci  i  odpowiadając  na  ich  konkretne  potrzeby
(w roku 2018 były to zabawki, gry planszowe i słodycze). 

Stanowiska dyżurnych

W roku 2018 dyżurni Straży Miejskiej  odebrali  39328 zgłoszeń od mieszkańców Lublina
oraz instytucji, z czego główna zgłaszana problematyka dotyczyła:

zgłoszenia drogowe: 10013 
zgłoszenia porządkowe: 10763 
zgłoszenia dot. zwierząt: 2932
zgłoszenia dot. spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych: 1409
zgłoszenia dot. osób bezdomnych: 1637
zgłoszenia dot. termicznego przetwarzania odpadów: 1160
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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 i  rzeczy pozostawionych na plaży,
zagrożenie  pożarowe  z  uwagi  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.

Działania naszej jednostki na terenie Zalewu Zemborzyckiego:
- funkcjonowanie sezonowego posterunku Straży Miejskiej Miasta Lublin nad Zalewem,
- patrol wodny na obszarze akwenu, zwracający szczególną uwagę na dzieci będące nad

wodą bez opieki  osób dorosłych,  kontrole dzikich kąpielisk,  reagowanie na wszelkiego rodzaju
wykroczenia popełniane na wodzie i linii brzegowej,

- zabezpieczanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
- prewencyjne patrole rowerowe wokół Zalewu, na terenach śródleśnych oraz ścieżkach

rowerowych.
Realizując w 2018 r. zadania na terenach Zalewu Zemborzyckiego, współpracowaliśmy z:

• Policjantami Komisariatu Policji  VII  Posterunku Wodnego z siedzibą na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego  „Marina".  Wspólnie  z  Policją  prowadziliśmy  łodzią  motorową
(od 1 czerwca do 2 września) systematyczne patrole na akwenie – wykonano 66 służb
mieszanych (strażnik/policjant).

• Rejonowym  Wodnym  Ochotniczym  Pogotowiem  Ratunkowym  - na  akwenie  wspólnie
z WOPR  prowadziliśmy  systematyczne  patrole.  Głównym  zadaniem  było  zwracanie
szczególnej uwagi na prawidłowe obchodzenie się i wykorzystywanie pływającego sprzętu
wodnego  oraz  podejmowanie  zdecydowanych  działań  wobec  osób  kąpiących  się
w miejscach niedozwolonych.
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  lub  kitesurfing)  oraz  osobom  kąpiącym  się
w miejscach niestrzeżonych.  

W 2018 r. mieszane patrole wodne (strażnik/policjant) wykonywały m.in:
• kontrole kąpielisk strzeżonych,
• kontrole przystani i wypożyczalni,
• kontrole łodzi pływających po akwenie,
• kontrole osób korzystających ze sprzętu wodnego.
Ponadto  funkcjonariusze  zabezpieczali  m.in.  międzywojewódzkie  mistrzostwa  żeglarskie

i zawody kajakowe.
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Sezon turystyczny

         W tym szczególnym okresie roku, zwiększonym nadzorem objęte zostały:
● rejony oraz obiekty atrakcyjne i uczęszczane turystycznie:

- Zamek i Plac Zamkowy,
- Stare Miasto,
- Deptak przy ul. Krakowskie Przedmieście,
- reprezentacyjne place miejskie, np. Plac Litewski, Plac Łokietka,
- Ogród Saski,
- rejon Muzeum na Majdanku,
- rejon skansenu i ogrodu botanicznego na Sławinku.   

● dworce i przystanki komunikacji publicznej,
- Dworzec Główny PKP,
- Dworzec Główny PKS,
- przystanki komunikacji miejskiej szczególnie w rejonach atrakcyjnych turystycznie,

● rejony aktywnego wypoczynku:
- rejon zalewu Zemborzyckiego ,
- obszary parków miejskich i tereny leśne w granicach administracyjnych miasta,
- ciągi ścieżek rowerowych.

Głównymi zadaniami Straży Miejskiej w sezonie letnim były stałe i systematyczne kontrole:
●  miejsc  publicznych,  w  których  spożywane  są  napoje  alkoholowe  ze  szczególnym

uwzględnieniem osób nieletnich, oraz pod względem zakłócania porządku i spokoju publicznego,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- zachowania uciążliwe i nieakceptowane społecznie,
- niszczenie urządzeń użytku publicznego,
- grupowanie się w miejscach publicznych osób nieletnich (boiska, skwery, parki),
●  placówek  handlowych  pod  względem  porządkowym  oraz  przestrzegania  ustawy

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
●  parków,  skwerów,  alejek  spacerowych,  ścieżek  rowerowych,  boisk  sportowych,

przystanków MPK pod względem porządku i spokoju publicznego.
Ponadto funkcjonariusze naszej jednostki zobowiązani byli do:
●  reagowania  na  rażące  łamanie  przepisów  prawa  miejscowego  (np. dyscyplinowanie

właścicieli psów w zakresie wyprowadzania psów bez smyczy oraz niesprzątania psich odchodów,
blokowanie  głównych  ciągów  komunikacyjnych  przez  użytkowników  pojazdów,  właściwe
utrzymanie porządku i czystości w miejscach publicznych).

Poprzez kamery miejskiego monitoringu dyżurni naszej jednostki mają przez całą dobę pod
kontrolą wszystko to, co dzieje się w miejscach wypełnionych turystami. Dzięki kamerom dyżurni
„wyłapywali”  m.in.  osoby  żebrzące,  kieszonkowców  i  złodziei,  osoby  nietrzeźwe  zakłócające
spokój, kierowców pojazdów niestosujących się do zasad i przepisów ruchu drogowego.

W sezonie letnim nasza jednostka w powyższe rejony skierowała dodatkowe patrole piesze
i rowerowe,  a także zwiększyła kontrole miejsc publicznych,  w których spożywane były napoje
alkoholowe,  ze  szczególnym uwzględnieniem spożywania  ich  przez  osoby nieletnie,  oraz  pod
kątem zakłócania porządku i spokoju oraz ciszy nocnej. 
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Głównymi  punktami  tranzytowymi  lub  końcowymi  dla  turystów  niezmotoryzowanych
przybywających do naszego miasta są: Dworzec Główny PKP oraz Dworzec Główny PKS. Główne
zagrożenia  ładu  i  porządku  w  tych  rejonach  to:  kradzieże  kieszonkowe,  kradzieże  bagażu
podróżnych,  wymuszenia  pieniędzy,  żebractwo,  zakłócanie  spokoju  przez  osoby  nietrzeźwe,
zaśmiecanie,  spożywanie  napojów  alkoholowych  i palenie  wyrobów  tytoniowych  w  miejscach
zabronionych.  Tu  również  zwiększyliśmy  częstotliwość  patroli  pieszych,  rowerowych
i zmotoryzowanych.

Przykłady skutecznych działań 
Straży Miejskiej Miasta Lublin 

Ujęcie sprawcy pobicia

W dniu 11 stycznia około godz. 10.05. funkcjonariuszka Straży Miejskiej, idąc ul. Zieloną,
zauważyła  mężczyznę,  który  kopał  po  głowie  drugiego  mężczyznę,  leżącego  na  chodniku.
Niezwłocznie pobiegła w ich kierunku i ujęła sprawcę pobicia. Ponieważ kopany mężczyzna stracił
przytomność, za pośrednictwem dyżurnej Straży Miejskiej na miejsce wezwano Pogotowie, Policję
oraz  patrol  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin.  W  czasie  oczekiwania  na  wezwane  służby,
funkcjonariuszka sprawdziła funkcje życiowe pobitego mężczyzny oraz z pomocą przechodniów
ułożyła  go  w  pozycji  bocznej  ustalonej.  Po  przybyciu  na  miejsce  służb,  napastnik  został
wylegitymowany przez strażników miejskich, a następnie przekazany patrolowi Policji, natomiast
poszkodowany przewieziony karetką do szpitala.

Strażnicy odnaleźli zagubione dziecko

W dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 20.15 do patrolu Straży Miejskiej pełniącego służbę
w rejonie Starego Miasta podeszła kobieta z trójką dzieci, prosząc o pomoc w odnalezieniu jej
sześcioletniego,  autystycznego  syna,  który  zagubił  się  w  okolicy  ul.  Kowalskiej.  Strażnicy
natychmiast rozpoczęli poszukiwanie dziecka. Sześciolatek został odnaleziony na ul. Furmańskiej
i przekazany matce.

Ujęcie nietrzeźwego kierowcy

W dniu 2 września około godziny 20.00 funkcjonariuszka Straży Miejskiej, będąc w czasie
wolnym od pracy, ujęła nietrzeźwego kierowcę, który na ulicy Puchacza stracił  panowanie nad
autem i uderzył w zaparkowane pojazdy. Mężczyzna porzucił auto i chciał oddalić się z miejsca
zdarzenia.  Strażniczka  uniemożliwiła  mężczyźnie  oddalenie  się  z  miejsca  kolizji,  a  następnie
przekazała  nietrzeźwego  kierowcę  wezwanemu patrolowi  Policji.  Badanie  przeprowadzone  na
miejscu wykazało u kierowcy ponad 1mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu.
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Ukaranie sprawcy podrzucania śmieci

W związku ze zgłoszeniami o podrzucaniu śmieci w rejonie ulicy Głównej funkcjonariusze
Straży Miejskiej  zdecydowali  o założeniu fotopułapki w rejonie, gdzie najczęściej pojawiały się
podrzucane  odpady.  Po  kilku  dniach  urządzenie  zarejestrowało  osobę,  która  podjechała
samochodem i wyrzuciła na pobocze drogi kartonowe pudła. Strażnicy udali się na miejsce; dzięki
zdjęciom  z  fotopułapki  oraz  danym  znalezionym  w  podrzuconych  śmieciach  udało  się
zidentyfikować sprawcę wykroczenia.  Sprawca został  ukarany mandatem w wysokości  500 zł
i posprzątał wyrzucone przez siebie śmieci.

Ujęcie sprawcy kradzieży kwiatów z cmentarza

W  dniu  27  października  2018  r.  o  godz.  15.35  do  funkcjonariuszy  Straży  Miejskiej
patrolujących  okolice  ul.  Walecznych  zwrócił  się  przechodzień  informując,  że  na  cmentarzu
mężczyzna  będący  pod  wpływem  alkoholu  kradnie  kwiaty  z  grobów.  Opisanego  sprawcę
zidentyfikowano i ujęto na przystanku komunikacji miejskiej przy cmentarzu. Znaleziono przy nim
skradzione  przedmioty,  takie  jak  wiązanka  sztucznych  kwiatów,  zacementowany  flakon
z kwiatami, metalowy krzyż oraz znicz z obudową. Na miejsce wezwany został patrol Policji, który
przewiózł sprawcę na Komisariat II celem przeprowadzenia dalszych czynności.

Ujęcie sprawcy wybicia szyby w samochodzie

W  dniu  30  października  2018  r.  o  godz.  9.15  do  funkcjonariuszy  Straży  Miejskiej
patrolujących okolice ul. Altanowej podszedł mężczyzna, który poinformował, że został napadnięty
przez dwóch mężczyzn, a kiedy schronił się przed nimi w samochodzie, jeden z napastników wybił
w nim szybę, po czym obaj uciekli, lecz mogą wciąż znajdować się w okolicy. Mężczyzna wskazał
kierunek, w którym oddalili się sprawcy oraz stwierdził, że już zawiadomił policję. Strażnicy udali
się  we  wskazanym  kierunku;  na  wysokości  posesji  przy  ul.  Tarasowej  5  zauważyli  dwóch
mężczyzn,  którzy  na  widok  radiowozu  Straży  Miejskiej  zaczęli  uciekać.  Jeden  ze  strażników
wysiadł z pojazdu i udał się w pościg za uciekającymi, natomiast drugi podjechał w celu odcięcia
im  drogi  ucieczki.  Po  kilkunastu  metrach  jeden  z  mężczyzn  został  ujęty.  Osoba  zgłaszająca
rozpoznała w nim sprawcę napadu. Mężczyzna został przekazany patrolowi Policji.

Ujęcie nietrzeźwego kierowcy

W dniu 21 listopada 2018 r. około godziny 19.10 strażnik miejski po zakończeniu służby,
jadąc prywatnym samochodem przez al. Unii Lubelskiej, zauważył pojazd marki BMW, którego
kierowca nie zachowywał prostego toru jazdy. Strażnik pojechał za nim. Podczas jazdy kierowca
BMW  popełniał  inne  wykroczenia  drogowe,  między  innymi  nie  zastosował  się  do  wskazań
sygnalizacji świetlnej, przejeżdżając przez skrzyżowanie na czerwonym świetle, a także wjechał
na przejście dla pieszych w chwili, gdy przechodzili przez nie ludzie. W końcu, gdy wjechał w ulicę
Szwedzką,  funkcjonariusz  Straży  Miejskiej  zablokował  mu  wyjazd  i  powiadomił  Policję  oraz
dyżurnego Straży Miejskiej.  W trakcie  oczekiwania  na patrol  Policji,  kierowca BMW próbował
uciekać, ale został ujęty przez strażnika. Od kierowcy czuć było wyraźną woń alkoholu.

Po  przyjeździe  patrolu  Policji  kierowca  został  przebadany  na  zawartość  alkoholu
w wydychanym powietrzu – z wynikiem 0,98 mg/l. Kierowca został przekazany Policji.
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Nabór do Straży Miejskiej Miasta Lublin 

W roku 2018 w jednostce Straży Miejskiej Miasta Lublin przeprowadzono dwa nabory na
stanowisko strażnik miejski – aplikant. W wyniku naborów przyjęte zostały 22 osoby, co stanowiło
uzupełnienie stanu etatów jednostki. 

Podnoszenie kwalifikacji przez funkcjonariuszy
i pracowników Straży Miejskiej 

W roku  2018  funkcjonariusze  i  pracownicy  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin  uczestniczyli
w licznych szkoleniach, dzięki którym mieli możliwość podnoszenia swych kwalifikacji.

Przykładowe szkolenia, w jakich uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy Straży Miejskiej
w roku 2018:

Szkolenia zewnętrzne:

• Obowiązkowa dokumentacja przetwarzania danych w RODO;
• Profesjonalna obsługa sekretariatu;
• Prawa człowieka i wrażliwość międzykulturowa;
• Konferencja: interwencja kryzysowa w praktyce, zdarzenia masowe, współdziałanie służb;
• Konferencja: Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku

publicznego;
• Szkolenie z zakresu obrony cywilnej: Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek

zagrożenia;
• Program zdrowotny: Profilaktyka chorób odstresowych;
• Budowanie skutecznych strategii profilaktycznych;
• Skuteczna współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie przeciwdziałania narkomanii;
• Konferencja: Dopalacze – droga donikąd;
• Plan postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie miasta Lublin – ptactwo;
• Pierwsza pomoc przedlekarska;
• Przemoc wobec dzieci – praca z dzieckiem i z rodziną;
• Cyberprzemoc – nowe zagrożenie dla dzieci i młodzieży;

Szkolenia wewnętrzne:

• Szkolenie uzupełniające z zakresu ruchu drogowego;
• Dyskryminacja w szkole;
• Szkolenie podstawowe dla nowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Lublin;
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• Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych wynikających z RODO;
• Szkolenie  z  czynności  wyjaśniających  –  sporządzanie  dokumentacji  (notatka  służbowa,

notatka urzędowa);
• Zajęcia z samoobrony z elementami użycia środków przymusu bezpośredniego;

W  ramach  poprawy  kondycji  i  sprawności  fizycznej   pracodawca  zapewnił  możliwość
korzystania przez funkcjonariuszy z sali gimnastycznej i basenu.  

Kontrole w Straży Miejskiej Miasta Lublin 

Kontrole zewnętrzne

W 2018 r. w Straży Miejskiej Miasta Lublin przeprowadzone zostały następujące kontrole:

1) Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin – kontrola w zagadnień organizacyjno –
kadrowych poprzez weryfikację doniesień z anonimowego zawiadomienia.

Straż  otrzymała  wystąpienie  pokontrolne,  z  którego  wynikało,  że  wskazane  w  anonimie
nieprawidłowości  w  funkcjonowaniu  Straży  nie  znalazły  potwierdzenia  w  dokumentacji
prowadzonej w SM. Wystąpienie obejmowało zalecenia i rekomendacje, z których realizacji Straż
złożyła sprawozdanie.

2) Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie – kontrola warunków
pracy osób zatrudnionych przez Straż Miejską wykonujących pracę przy monitoringu w
budynku  Wydziału  Bezpieczeństwa  Mieszkańców  i  Zarządzania  Kryzysowego  Urzędu
Miasta Lublin.

Po kontroli Straż otrzymała wystąpienie pokontrolne. Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie został
pisemnie poinformowany o sposobie i terminie realizacji wniosków pokontrolnych.

3) Archiwum Państwowego w Lublinie  –  kontrola  w  zakresie  postępowania  z  materiałami
archiwalnymi  wchodzącymi  do  państwowego  zasobu  archiwalnego  i  dokumentacją
niearchiwalną powstałą.

W wyniku  kontroli  Straż  otrzymała  wystąpienie  pokontrolne.  Termin  na  udzielenie  odpowiedzi
w sprawie sposobu realizacji zaleceń jeszcze nie minął. 

4) Państwowej Inspekcji  Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie  - kontrolą objęto
przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
m.in.  w  zakresie  ustalania  okoliczności  i  przyczyn  wypadków  przy  pracy  oraz
rozwiązywania stosunku pracy.

Po  kontroli  Straż  otrzymała  wystąpienie  pokontrolne,  w  odpowiedzi  na  które  poinformowała
o terminie i sposobie realizacji wniosku pokontrolnego. 
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Porównanie wyników działalności 
Straży Miejskiej Miasta Lublin za rok 2017 i 2018 

Opis 2017 2018

Liczba % ogółu

Liczba zgłoszeń od mieszkańców i instytucji: 33093 39328

Liczba interwencji 38608 38776

Mandaty karne ogółem 11548 100% 11087 100%

Na kwotę 1320110 zł 100% 1241120 zł 100%

Porządkowe 2921 25% 2829 25,5%

Na kwotę 360860 zł 27% 315120 zł 25,39%

Drogowe 8627 75% 8258 74,5%

Na kwotę 959250 zł 73% 926000 zł 74,61%

Pouczenia: 6266 100% 5347 100%

porządkowe 1069 17% 909 17%

drogowe 5197 83% 4438 83%
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Statystyka wyników Straży Miejskiej Miasta Lublin 

L.p
.

 Rodzaj czynności
 Dane liczbowe

1 Liczba przeprowadzonych kontroli 75662

a) nieruchomości, w tym: czystość i porządek, 
oznaczenie posesji, itp.)

14584

b) infrastruktury na terenie miasta, w tym: stan ulic
i chodników, awarie, uszkodz.

61068

2 Liczba ujawnionych wykroczeń: 16579

3 Liczba pouczeń, w tym: 5347

 - porządkowe 909

 - drogowe 4438

4 Liczba interwencji ogółem, w tym 38776

1) interwencje porządkowe, w tym: 24988

- zgłoszone 12554

- własne 12434

   2) interwencje drogowe, w tym: 13788

- zgłoszone 8305

- własne 5483

5 Wnioski do Sądu Rejonowego 131

6 Holowanie – pojazdy usunięte, w tym: 371

1) na podst. art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym 30

2) na podst. art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym 341

       w tym: z koperty inwalidzkiej 33

7 Próba holowania 92

8 Liczba ujawnionych przestępstw 13

9 Osoby ujęte i przekazane Policji 31

10 Zabezpieczenie miejsca zdarzenia 270

11 Zabezpieczenie imprez 437

12 Asysta - Policja 30

13 Asysta – Urząd Miasta 71

14  Współpraca MOPR 160

15 Osoby bezdomne 1877

16
 

Nietrzeźwi doprowadzeni do miejsca zamieszkania 63

 Nietrzeźwi doprowadzeni do Izby Wytrzeźwień 288

17 Wspólne kontrole - WOŚ 42

w tym:   - w zakresie spalania, 1
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L.p
.

 Rodzaj czynności
 Dane liczbowe

              - dotyczące umów, 27

              - inne 14

18
Mandaty karne ogółem:

11087

1241120

  1) porządkowe:
w tym m.in.

2829

315120

     - spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
760

76000

    - palenie tytoniu w miejscach w niedozwolonych
730

38940

     - psy bez nadzoru
78

8800

     - zanieczyszczenia przez psy
40

3050

     - zaniedbania czystościowe
246

39240

 -  plakaty,  ogłoszenia,  reklamy  itp.  w  miejscach
niedozwolonych

13

1400

 - handel w miejscach niewyznaczonych oraz brak wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej

43

5320

- niszczenie zieleni
669

101800

  2) drogowe:
w tym:

8258

926000

 - KOPERTA INWALIDZKA
56

28300

43



Zadania na rok 2019

Zadania i plany Straży Miejskiej Miasta Lublin na rok 2019 przedstawiają się następująco:

1.  Kontynuacja  działań  mających  na  celu  utrzymywanie  porządku  i  bezpieczeństwa
w komunikacji miejskiej,

2.  Ścisła  współpraca  z  samorządem  lokalnym  (Radami  Dzielnic)  –  jak  najpełniejsze
reagowanie na potrzeby mieszkańców, wyrażane przez ich przedstawicieli,

3. Współpraca z instytucjami miejskimi i służbami mundurowymi w celu jeszcze bardziej
skutecznego utrzymywania ładu i porządku na terenie miasta,

4.  Stałe kontrole stanu czystości i porządku na terenie miasta, w szczególności odnośnie
plakatów i ulotek w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

5. Działania zmierzające do poprawy stanu czystości powietrza w mieście (sprawdzanie
pieców, akcje informacyjne skierowane do mieszkańców),

6.  Działania  w  celu  zapewnienia  porządku  i  bezpieczeństwa  w  rejonach  placówek
oświatowych,

7. W zakresie ruchu drogowego – dalsze działania zmierzające do uporządkowania strefy
płatnego parkowania oraz kwestii wjazdu pojazdów nieuprawnionych na Stare Miasto.

Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin 

Jacek Kucharczyk
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