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Wstęp

Rok 2016 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 2016 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. 

3



Porównanie wyników działalności 
Straży Miejskiej Miasta Lublin za rok 2015 i 2016 

Opis 2015 2016

Liczba % ogółu Liczba % ogółu

Mandaty karne ogółem 12 324 100% 10 369 100%

Na kwotę 1 428 040 zł 100% 1 155 337 100%

Porządkowe 4 690 38 % 3075 30%

Na kwotę 431 830 zł 30 % 352 837 31%

Drogowe z wyłączeniem fotoradaru 5 151 42 % 7294 70%

Na kwotę 585 410 zł 41 % 802 500 69%

Fotoradar 2 483 20 % —--

Na kwotę 410 800 zł 29 % —--

Pouczenia: 7711 100% 5051 100%

porządkowe 2877 37% 1208 24%

drogowe 4834 63% 3843 76%

Liczba zgłoszeń od mieszkańców: 25 508 25612

Liczba interwencji 32 939 33795
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Statystyka wyników Straży Miejskiej Miasta Lublin 

L.p. Rodzaj czynności 2016

1. Liczba kontroli przeprowadzonych              
 97 920

1) nieruchomości (w tym: czystość i porządek, oznaczenie posesji, itp.)
20 997

2) infrastruktury na terenie miasta, w tym: stan ulic i chodników, awarie, 
uszkodzenia 76 923

 2. Liczba wykroczeń ujawnionych   14 848

 3. Liczba pouczeń, w tym: 5 051 

- porządkowe 1 208

- drogowe 3 843

 4.
Mandaty karne ogółem:

10 369

1 155 337 zł

1) Mandaty porządkowe, w tym:
3075

352 837 zł

- spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
1 078

107 800 zł

- palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych
271

13 410 zł

- psy bez nadzoru
120

8 910 zł

- zanieczyszczenia przez psy
29

2 120 zł

- zaniedbania czystościowe
394

61 570 zł

- plakaty, ogłoszenia, reklamy itp. w miejscach niedozwolonych
26

2 350 zł

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

157

21 750 zł

- niszczenie zieleni
692

97 610 zł

2) Mandaty drogowe, w tym:                              
7294

802 500 zł

-  KOPERTA   INWALIDZKA
77

38 500 zł

5. Liczba interwencji ogółem, w tym: 33 795

1) interwencje porządkowe, w tym: 18 865
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- zgłoszone 11 359

- własne 7 506

2) interwencje drogowe, w tym: 14 930

- zgłoszone 9 139

- własne 5 791

 6. Wnioski do Sądu Rejonowego 170 

 7. Holowanie – pojazdy usunięte, w tym:  263

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

   2)  na podstawie art. 130 lit. a ustawy p.r.d. 240

        w tym: z koperty inwalidzkiej 40

8. Próba holowania pojazdu 191

9. Liczba pojazdów odnalezionych 3

10. Liczba ujawnionych przestępstw 9

11. Osoby ujęte i przekazane Policji 54

12. Sprawy przekazane innym jednostkom 1 605

- Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 921

- Wydziały Urzędu Miasta 325

- Policja 32

- Administracje i właściciele prywatni 115

- Inne jednostki (spółki, zarządy, firmy) 212

13. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia 199

14. Zabezpieczenie imprez 428 

15. Asysta - Policja 109

16. Asysta – Urząd Miasta 136

17.  Współpraca z MOPR 171

18.  Osoby bezdomne 1 274

19. Osoby nietrzeźwe doprowadzone do miejsca zamieszkania lub 
Centrum Interwencji Kryzysowej

264 

20.  Wspólne kontrole z WOŚ, w tym: 71

 - w zakresie spalania 6

- dotyczące umów 34

- inne 31

21. Asysta –  SANEPID 12 
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Oddziały Straży Miejskiej Miasta Lublin 

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

z jednostkami  samorządu  mieszkańców i  udział  strażników dzielnicowych  w realizacji  inicjatyw
lokalnych.  Dbają  oni  o  realizację  zadań  ukierunkowanych  na  poprawę  porządku  i  spokoju
publicznego na swoim terenie. 

Wydział Dzielnicowych liczy 21 funkcjonariuszy.
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  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,  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.

Wydział Dzielnicowych składa Radom Dzielnic pisemnie półroczne i roczne sprawozdania
ze swej działalności. 

Dzielnicowi, w wyniku swoich działań, m.in.:
— przeprowadzili 17 671 kontroli,
— przeprowadzili 5 807 interwencji, w tym 4 858 porządkowych (tj. 84,0 %),
—  sporządzili  1  121  wystąpień/notatek  do  innych  organów,  instytucji,  podmiotów,

dotyczących zaniedbań porządkowych
— zakończyli 1 169 spraw  (721 dotyczyło terenów miejskich, a 448 działek prywatnych), tj.

zostały usunięte zaniedbania porządkowe, potwierdzone rekontrolami Dzielnicowych,
—  nałożyli  na  sprawców  wykroczeń  705  mandatów  karnych,  w  tym  367  mandatów

porządkowych (tj. 52,0 %),
— ujawnili 1227 wykroczeń,
— 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
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również z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ogółem takich wspólnych kontroli
przeprowadzono 165. 

—  spowodowali  odholowanie  (szpecących  krajobraz)  90  wraków  pojazdów.  W  wyniku
działań  dzielnicowych,  w  67  przypadkach  właściciele  wraków  sami  je  usunęli  z  terenów
osiedlowych. Działania te przyczyniły się do zwiększenia dostępnych miejsc parkingowych oraz
poprawy estetyki miasta.

Oddział Patrolowo-Interwencyjny
Oddział Patrolowo - Interwencyjny składał się z 44  funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę

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

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

Funkcjonariusze Oddziału stale nadzorowali miejsca występowania różnych problemów na
terenie  całego  Lublina.  Pełnili również  służbę  w  godzinach  nocnych,  reagując  na  przypadki
zakłócania spokoju i porządku oraz wandalizmu na ulicach miasta.

Podczas mrozów funkcjonariusze Oddziału pomagali kierowcom w uruchamianiu pojazdów
za pomocą przewodów rozruchowych. W roku 2016 uruchomiono w ten sposób 250 pojazdów.

Funkcjonariusze OPI  w 2016 r.  zabezpieczyli  łącznie  około  212 zadań,  tj.  uroczystości
państwowe i religijne, zgromadzenia publiczne i manifestacje, mecze, zawody i imprezy sportowe,
imprezy  rekreacyjno-sportowe,  pikniki  osiedlowe,  oraz  imprezy  kulturalno-rozrywkowe.  OPI
zabezpieczało przede wszystkim imprezy masowe, tj. m.in. mecze, zawody i imprezy sportowe.
     Funkcjonariusze OPI dokonali 3436 kontroli prawidłowości parkowania pojazdów w Strefie
Płatnego Parkowania. W tym czasie ujawnili 1000 wykroczeń, za które nałożyli 310 mandatów na
kwotę 36220 zł, pouczyli 111 kierowców, skierowali 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego,
odholowali 9 pojazdów oraz pozostawili 557 informacji o nieprawidłowym postoju pojazdów.

Funkcjonariusze  udzielili  67  asyst  dla  Wydziału  Spraw  Administracyjnych  oraz
Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego.

Przeprowadzono kontrolę z pracownikami PIP i UKS.
Funkcjonariusze  uczestniczyli  w  11  wspólnych  kontrolach  na  wniosek  Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Funkcjonariusze dokonali 283 kontroli handlu, w czasie których ujawnili 149 wykroczeń, za

które nałożyli 118 mandatów na kwotę 15400 zł oraz pouczyli 31 osób.
Od czerwca 2016 r. ruszył pilotażowy program, w którym funkcjonariusze patrolują  okolice

i teren trzech wytypowanych szkół, zwracając w szczególności uwagę na bezpieczeństwo uczniów
i porządek publiczny. 

W okresie zimowym przeprowadzono 365 kontroli miejsc, gdzie przebywali bezdomni. 
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Funkcjonariusze Sekcji Interwencyjnej kontrolują w godzinach nocnych miejsca zagrożone
wykroczeniami. Stałe punkty to:

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

ul. Koryznowej, Motorowa, Gospodarcza, Pogodna, Kruczkowskiego,
- Czystość w centrum miasta
- Dworce PKS, PKP
- kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych
- kontrola ulic i chodników miasta pod kątem śliskości nawierzchni

W ciągu  roku  funkcjonariusze  OPI  dokonywali  kontroli  miejsc  wskazanych  przez  Rady
Dzielnic oraz wskazanych w pismach kierowanych do Straży Miejskiej Miasta Lublin, jak również
wynikających  ze  współpracy  z  innymi  Oddziałami  Straży  Miejskiej.  Łącznie  kontrolowano
121 lokalizacji.

Funkcjonariusze  OPI  przewieźli  239  osób  nietrzeźwych  do  Centrum  Interwencji
Kryzysowej. 

Oddział Patrolowo-Interwencyjny: wyniki działań w 2016 roku:

• Liczba kontroli: 53242
• Liczba stwierdzonych wykroczeń: 10612
• Liczba interwencji: 20050
• Liczba wystąpień: 188
• Liczba zabezpieczonych imprez: 234

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. 

Obecnie Oddział składa się z 12 strażników.
Strażnicy Oddziału Centrum w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. w ramach działań,

mających na celu poprawę stanu porządkowego naszego Miasta, przeprowadzili 12974 kontroli,
w tym 10490 infrastruktury i 2484 nieruchomości. 

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

W formie pisemnej sporządzono 106 wystąpień do następujących podmiotów: Zarząd Dróg
i Mostów  –  40,  wydziały  Urzędu  Miasta  –  11,  Policja  –  6,  inne  jednostki  –  5,  administracje
i właściciele prywatni (w tym do działań właściwego dzielnicowego)  – 44. 
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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.

W wyniku prowadzonych własnych działań dotyczących osób zajmujących się procederem
żebractwa przeprowadzono 84 interwencje, w trakcie których ukarano 12 osób, a 72 pouczono. 

Strażnicy Oddziału Centrum przeprowadzili  388 kontroli  z zakresu ruchu drogowego przy
wjeździe na Stare Miasto.  Oprócz powyższych kontroli,  strażnicy informowali  o obowiązujących
tam przepisach. Łącznie na terenie Starego Miasta funkcjonariusze Oddziału Centrum nałożyli 86
mandatów  na  kierujących,  którzy  nie  zastosowali  się  do  obowiązujących  przepisów  ruchu
drogowego, w tym 54- art. 92§1, 29 - art. 97 k.w., 2 - art. 95 i 1 – art. 90 k.w.).

W przypadku Ogrodu Saskiego przeprowadzono  416 kontroli,  gdzie poza oddziaływaniem
prewencyjnym nałożono 3 mandaty karne na kwotę 300 zł. za wykroczenie dotyczące spożywania
napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem. Natomiast Plac Kaczyńskiego skontrolowano
469  razy,  w  wyniku  tego  nałożono  26  mandatów  karnych  na  kwotę  2500  zł,  w  tym:  22  za
spożywanie napojów alkoholowych, 1 (100 zł) za używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym
oraz 1 (100 zł) za niszczenie zieleni, 2 (50zł) za zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności.

Oddział Centrum: wyniki działań w roku 2016:

• przeprowadzone kontrole: 12974
• liczba ujawnionych wykroczeń: 2301
• liczba interwencji ogółem: 4386
• wystąpienia do instytucji: 106
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia: 16
• zabezpieczenie imprez: 128 

Eko-Patrol
W  roku  2016  stan  liczebny  Eko-Patrolu  został  zwiększony  do  ośmiu  funkcjonariuszy.

Rozszerzono również zakres zadań oddziału o działania związane z interwencyjnym odławianiem
bezpańskich i dzikich zwierząt przebywających na terenie miasta. W tym celu został zakupiony
nowy pojazd wraz z wyposażeniem służącym do chwytania i transportu zwierząt. 

Niezależnie  od  tego,  Eko-Patrol  zajmował  się  swymi  stałymi  zadaniami,  takimi  jak
wykrywanie  i doprowadzanie  do  likwidacji  dzikich  wysypisk  śmieci  oraz  ustalanie  sprawców
podrzucania  odpadów;  kontrole  pod  kątem  spalania  odpadów;  kontrole  pod  kątem  zagrożeń
ekologicznych. 

W roku 2016 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  2016  467  mandatów  karnych  na  kwotę
74150 zł.

Eko-patrol  nałożył  192  mandaty  karne  na  kwotę  32850  zł  za  zaniedbania  porządkowe
(136/24550 zł z art. 10 u. 1, 2, 2a ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, 26/3700 zł
z art. 102 kw i 30/4600 zł z art. 145 kw).
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Eko-patrol  nałożył  58  mandatów  karnych  na  kwotę  4900  zł  na  właścicieli  psów,  nie
sprawujących  nad  nimi  odpowiedniego  nadzoru  oraz  11  mandatów  na  kwotę  950  zł  za
nieuprzątnięcie zanieczyszczeń po psie. 

Eko-Patrol: wyniki działań w roku 2016:

• Przeprowadzone kontrole: 14036
• wystąpienia do instytucji: 214
• wspólne kontrole z WOŚ: 69
• wspólne kontrole z Sanepidem: 13
• zabezpieczenie imprez: 23
• liczba ujawnionych wykroczeń: 708
• liczba interwencji: 3617

Przykładowe interwencje Eko-Patrolu:

W dniu 29 czerwca około godz. 17.30
dyżurny  Straży  Miejskiej  otrzymał
zgłoszenie,  że  przy  ul. Żmigród  na  terenie
szkoły lis podchodzi do dzieci. Patrol Straży
Miejskiej  niezwłocznie udał  się na miejsce;
wezwano  również  lekarza  weterynarii
z Lubelskiego Centrum Małych Zwierząt. Lis
został  odłowiony  około  godz.  18.30
i przewieziony  do  kliniki  dla  zwierząt  przy
ul. Stefczyka.   

W dniu 21 czerwca około godz. 12.30
dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o
dużym i prawdopodobnie groźnym pająku na
trawniku w pobliżu bloku przy ul.  Krańcowej.
Na  miejsce  niezwłocznie  udali  się
funkcjonariusze  Eko-patrolu  Straży  Miejskiej.
Pająk  został  odłowiony  i przewieziony  do
schroniska dla zwierząt.

Pająk  ptasznik  czerwonokolanowy
należy do gatunków prawnie chronionych.  
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Ilustracja 1: Lis przy ul. Żmigród

Ilustracja 2: Pająk ptasznik czerwonokolanowy



W dniu 13 października funkcjonariusze Eko-patrolu podjęli interwencję własną w związku
ze  śmieciami  podrzuconymi  do  rowu  przy  ul.  Pasiecznej.  Na  podstawie  danych  znalezionych
w odpadach ustalono sprawcę zaśmiecenia, który został ukarany mandatem 200 zł.

W dniu 28 listopada funkcjonariusze Eko-patrolu ukarali mandatami 2x 500 zł sprawców
wyrzucenia  części  samochodowych  przy  ul.  Żeglarskiej.  Sprawcy  zostali  zobligowani  do
uprzątnięcia zaśmieconych miejsc. 

W dniu 21 lipca  przy ul.  Choiny funkcjonariusze Eko-patrolu podjęli  interwencję wobec
osoby, która wylewała nieczystości ciekłe ze ze zbiornika na tyły posesji. Osoba ta została ukarana
mandatem karnym w wysokości 500 zł. 
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Czystość i porządek w mieście

Zaniedbania porządkowe i dzikie wysypiska

W roku  2016  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej,  w  szczególności  Eko-patrolu  i  Oddziału
Dzielnicowych, prowadzili liczne kontrole pod kątem zwalczania zaniedbań porządkowych i dzikich
wysypisk  na terenie  miasta.  W przypadku stwierdzenia podrzuconych śmieci  podejmowane są
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.  Przykładowo,  w  grudniu  2016  r.  do  Straży  Miejskiej  wpłynęło
zawiadomienie o wysypisku znajdującym się w wąwozie w pobliżu wsi Łysaków (znajdującym się
jednak  w granicach  administracyjnych  miasta  Lublin).  Strażnicy  dzięki  przeprowadzonym
czynnościom dotarli do właściciela działki, który uprzątnął zaniedbania. 

Przykłady  lokalizacji, w których usunięto zaniedbania porządkowe i wysypiska śmieci: 
ul.  Szklana,  ul.  Stary  Gaj,  ul.  Chłodna,  ul.  Chemiczna,  ul.  Działkowa,  ul.  Dożynkowa,

Poligon-Majdanek,  ul.  Zemborzycka,  ul.  Główna,  ul.  Raginisa,  ul.  Robotnicza,  ul.  Łęczyńska,
ul. Narzędziowa,  ul.  Cmentarna,  ul.  Dzierżawna,  ul.  Przeskok,  ul.  Firlejowska,  ul.  Inżynierska,
ul. Biskupińska, ul. Pliszczyńska, ul. Metalurgiczna, ul. Boczna Łęczyńskiej, ul. Kwietniowa.
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Spalanie odpadów

W roku 2016 Eko-patrol prowadził liczne kontrole pod kątem spalania odpadów. Kontrole
przeprowadzano  zarówno po  zgłoszeniach  mieszkańców,  jak  i  z  własnej  inicjatywy w ramach
codziennej służby. Około 1/3 interwencji to zgłoszenia od mieszkańców, pozostałe to interwencje
własne. 

W trakcie kontroli funkcjonariusze stwierdzali spalanie między innymi:
• w piecach: sklejki, płyt wiórowych, malowanego i lakierowanego drewna (meble, ramy 

okienne), przepracowanego oleju, lakierowanego papieru, odpadów plastikowych;
• na  zewnątrz:  folii,  plastików,  starych  mebli  (fotele  z  pianki),  otulin  kabli  elektrycznych,

odpadów zielonych, opon.

Do dnia  31 grudnia  przeprowadzono  720  kontroli  spalania,  w  tym 476  kontroli  pieców
(6 kontroli wspólnie z WOŚ) i 244 kontrole spalania odpadów na otwartym powietrzu. W wyniku
kontroli nałożono 128 mandatów karnych na kwotę 23750 zł (54 mandaty na kwotę 8200 zł za
spalanie  niedozwolonych  materiałów w piecach  i  74  mandaty na kwotę  15550 zł  za  spalanie
odpadów na zewnątrz), udzielono 55 pouczeń oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu. 
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Bezdomne i dzikie zwierzęta 

W  roku  2016  do  dyżurnych  Straży  Miejskiej  wpłynęło  2010 zgłoszeń  na  temat
przebywających na terenie miasta zwierząt.  657  zgłoszeń dotyczyło zwierząt dzikich, w tym 142
zgłoszenia na temat lisów i  51 zgłoszeń na temat dzików. Pozostałe zwierzęta to: sarny, kuny,
nietoperze, ptaki, węże, jeże, fretki, bobry, wiewiórki. Znaczna część zgłoszeń dotyczyła zwierząt
chorych i rannych bądź martwych. 

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

620 zgłoszeń dotyczyło kotów, gołębi i zwierząt gospodarskich. 

Najwięcej  zgłoszeń  dotyczących  dzików  pochodziło  z  północnej  części  miasta   –
ul. Sławinkowska,  Skowronkowa,  Zbożowa.  Zgłoszenia  dotyczące  lisów  najczęściej  pochodziły
z południowej  części  miasta  –  wąwóz  Czuby,  wąwóz  Rury;  choć  zdarzały  się  też  zgłoszenia
z centrum – Ogród Saski, al. Racławickie, ul. Popiełuszki.

Najwięcej  zgłoszeń  o  bezpańskich  psach  pochodziło  z  dzielnic  Kośminek,  Głusk,
Za Cukrownią. 

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. 

Od  lutego  2016  roku  Eko-patrol  Straży  Miejskiej  realizuje  zadania  związane
z przebywaniem bezdomnych oraz dzikich zwierząt na terenie miasta Lublin. Dzikie i bezdomne
zwierzęta  są  odławiane  przez  funkcjonariuszy  i  przewożone  do  Schroniska  dla  Bezdomnych
Zwierząt  (zwierzęta domowe) bądź do Lubelskiego Centrum Małych Zwierząt  (zwierzęta dzikie
oraz  chore  i  ranne).  Ponadto  ranne  ptaki  przewożone  są  do  kliniki  weterynaryjnej  przy
ul. Głębokiej. Schronisko zajmuje się również usuwaniem padłych zwierząt z terenu miasta. 
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W  grudniu  2015  roku
funkcjonariusze  Eko-Patrolu  przeszli
specjalistyczne szkolenie teoretyczne
i praktyczne w zakresie postępowania
ze  zwierzętami  domowymi
i egzotycznymi. 

W  2016  roku  Straż  Miejska
zakupiła  nowy pojazd,  przeznaczony
specjalnie  do  zadań  związanych
z odławianiem i transportem zwierząt.
Jest  to  pojazd  marki  Volkswagen
Transporter  wyposażony  w  sprzęt
typu  chwytaki,  siatki  weterynaryjne,
klatki  na  zwierzęta,  rękawice
ochronne. Pojazd został zakupiony ze

środków budżetu obywatelskiego (program „Zwierzolublin”), a  jego koszt wraz z wyposażeniem
wynosił  178.900,00 zł brutto. 

Do dnia 31 grudnia Eko-Patrol  odłowił  246 zwierząt,  w tym 59 psów przekazanych do
schroniska dla bezdomnych zwierząt, 42 psy i koty przekazane właścicielom oraz 145 zwierząt
dzikich (ptaki, jeże, lisy, węże, także zwierzęta egzotyczne – pająk ptasznik). Zwierzęta chore były
przekazywane do Lubelskiego Centrum Małych Zwierząt. 

Zagrożenia ekologiczne – barszcz Sosnowskiego

W  okresie  letnim  do  dyżurnych  Straży  Miejskiej  wpływało  wiele  zgłoszeń  na  temat
pojawiania się w mieście groźnych roślin – barszczu Sosnowskiego i  barszczu Mantegazziego
(m.in. okolice ul. Nadbystrzyckiej, Willowej, Azaliowej, Królowej Jadwigi, Wallenroda i Wąwozowej).
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. 
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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 2016 wystawiono  26 mandatów karnych na kwotę  2350 zł za to wykroczenie.
Ponadto  strażnicy  zwracali  się  niejednokrotnie  do  zarządców  nieruchomości  o  usunięcie
nielegalnie  umieszczonych  ogłoszeń.  Działania  te  doprowadziły  do  znacznej  poprawy  estetyki
miasta.

Kontrola wyprowadzania psów 
W roku 2016 funkcjonariusze Straży Miejskiej kontynuowali działania związane z kontrolą

wyprowadzania psów  tj.  właściwego nadzoru nad zwierzętami oraz sprzątania pozostawionych
przez zwierzęta nieczystości przez ich właścicieli. Nałożono 120 mandatów karnych na kwotę 8910
zł za brak należytego nadzoru nad zwierzęciem oraz 29 mandatów karnych na kwotę 2120 zł za
niesprzątnięcie nieczystości po zwierzęciu. 

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. 

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. Nieliczne odstępstwa od ustalonych terminów, po
przekazaniu informacji przez naszą jednostkę do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, wykonawcy
usług na bieżąco realizowali. 

Przykładowo:
-  w  okresie  od  1  czerwca  do  17  czerwca  2016  r.  skontrolowaliśmy  11  ulic  i  miejsc,

sprawdzając realizację koszenia trawników i terenów zielonych – m.in. ul. Działkowa, Wyżynna 13,
Lipska,  Motorowa,  Romera  –  od  strony  rzeki  od  nr  71  do  nr  79,  Samsonowicza  (od  ul.
Diamentowej do ul. Wapowskiego).

- w okresie od 11 lipca do 22 lipca 2016 r. kontrolą objęto 7 ulic, tj. ul. Kalinowszczyzna,
Zelwerowicza,  Lipińskiego,  Krańcowa,  Karłowicza,  Lubelskiego  Lipca  80,  Leszka  Czarnego,
sprawdzając stan roślinności.

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  2016  r.  w  zakresie  utrzymania  zimowego  (zima
łagodna – bez dużych mrozów i  opadów śniegu)  dyżurni  naszej  jednostki  przyjęli  łącznie  484
zgłoszenia dotyczące śliskich ciągów pieszych i ulic.
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Wystąpienia do instytucji 

W  wyniku  codziennych  kontroli  oraz  realizacji  powierzonych  zadań,  skierowaliśmy  do
innych podmiotów ogółem 1 605 wystąpień pisemnych, w tym do:

- Zarządu Dróg i Mostów  –  921,  tj. 58,0 %  wystąpień w sprawach porządkowych,
- Wydziałów Urzędu Miasta  –  325, tj. 20,5 % wystąpień w sprawach porządkowych,
-  Administracji i właścicieli posesji prywatnych  –  115, tj. 7,5 %        —  ıı —            
- Innych jednostek (spółki, zarządy itp.)  -  212, tj. 12,0 %                  —  ıı —
Pozostała  liczba  wystąpień,  tj.  32  (2,0  %)  skierowana  była  do  Policji  i  dotyczyły  one

wspólnych  działań,  m.in.  zabezpieczeń  imprez,  meczów,  patroli  wodnych,  wsparcia  naszych
działań w zakresie zakłócania ciszy spokoju publicznego (przede wszystkim w godz. nocnych). 

Utrzymanie porządku i spokoju 
w miejscach publicznych

Przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu i paleniu tytoniu 

W roku 2016 Straż Miejska Miasta Lublin nałożyła 1077 mandatów na kwotę 107700 zł za
spożywanie napojów alkoholowych w miejscu niedozwolonym. Wystawiono także 278 mandatów
na kwotę 13740 zł za palenie papierosów w miejscu niedozwolonym. Ponadto ujawniono przypadki
spożywania alkoholu przez osoby nieletnie, a także kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości.

Kontrole przeprowadzane są w miejscach zgłaszanych przez mieszkańców, jak również
z własnej inicjatywy funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Przykłady skutecznych działań

W dniu 21 lutego 2016 r. około godziny 23.55 funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolujący
miasto zauważyli na skrzyżowaniu Al. Kraśnickiej i ul. Bohaterów Monte Cassino samochód marki
volkswagen, zawieszony na barierkach oddzielających jezdnie. Według relacji świadka, zdarzenie
miało miejsce około dwóch minut wcześniej, kiedy kierowca jadący od strony ul. Armii Krajowej
z nieznanych przyczyn przejechał wysepkę i wjechał centralnie na barierki.

 Funkcjonariusze niezwłocznie podeszli do pojazdu, aby sprawdzić, czy kierowcy nie jest
potrzebna  pomoc.  Podczas  rozmowy  z  kierującym,  wyczuli  od  niego  woń  alkoholu.  50-letni
mężczyzna potwierdził, że pił alkohol, wobec czego strażnicy zabezpieczyli kluczyki od pojazdu.
Po około 5 minutach na miejscu pojawiło się Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna oraz Policja.
Po przebadaniu alkomatem okazało się, że kierowca ma ponad 2 promile alkoholu w wydychanym
powietrzu.   

W nocy z 25 na 26 maja 2016 r. o godz. 1.55 funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas
patrolu al. Unii Lubelskiej zauważyli pojazd, który na widok radiowozu zjechał z pasa jezdni na
teren  zielony  i  skierował  się  w  stronę  ul.  Przemysłowej.  Funkcjonariusze  udali  się  w  tamtym
kierunku  i stwierdzili,  że  pojazd  zatrzymał  się  na  ul.  Farbiarskiej.  Strażnicy  wylegitymowali
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kierowcę pojazdu;  podczas rozmowy czuć było od niego woń alkoholu,  w związku z czym na
miejsce wezwany został patrol Policji,  który przewiózł kierowcę na Komisariat I, gdzie został on
poddany badaniom na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik to 0,82 mg/l. Ponadto
ustalono, że kierowca pojazdu jest poszukiwany listem gończym. 

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

uwagi na miejsca zagrożone zachowaniami patologicznymi (spożywaniem napojów alkoholowych,
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 Kaczyńskiego wraz z terenami do niego przyległymi, Ogród Saski.

Przykłady skutecznych działań

W dniu 31 lipca 2016 r. około godz. 8.40 funkcjonariuszka Straży Miejskiej pełniąca służbę
w monitoringu  miejskim  zauważyła  mężczyznę,  który  kopał  w  biletomat  umieszczony  na
przystanku  MPK  przy  ul.  3-go  maja.  Mężczyzna  po  chwili  wsiadł  w  autobus  linii  57.
Funkcjonariuszka  przekazała  informacje  dyżurnej,  która  skontaktowała  się  niezwłocznie
z dyspozytorem ruchu MPK i poprosiła o podanie numeru telefonu do kierowcy tego autobusu,
celem  ustalenia,  czy  mężczyzna  nadal  znajduje  się  w  pojeździe  oraz  jaki  będzie  następny
przystanek. Kierowca potwierdził przebywanie w pojeździe mężczyzny, którego wygląd opisała mu
dyżurna.  Ustalono,  że  patrol  Straży  Miejskiej  będzie  oczekiwał  na  kolejnym  przystanku  oraz
poproszono  kierowcę  o  zablokowanie  drzwi  poza  przednimi,  przez  które  wejdą  strażnicy.
Następnie, ponieważ kierowca musiał już ruszać z przystanku, przekazał słuchawkę znajdującemu
się w pojeździe kontrolerowi biletów, z którym dyżurna była w kontakcie aż do momentu ujęcia
sprawcy przez patrol Straży Miejskiej, co nastąpiło ok. godziny 9.05 na przystanku przy ul. Zana.
Mężczyznę  wylegitymowano,  a  następnie  przewieziono  na  ul.  3-go  maja  celem  stwierdzenia
uszkodzeń  biletomatu.  Urządzenie  miało  rysy  w dolnej  części  oraz  pękniętą  szybkę  w części
środkowej.  Sprawcę  uszkodzeń  przewieziono  na  Komisariat  I  celem  wykonania  dalszych
czynności,  natomiast  informację  o uszkodzeniach  automatu  przekazano  obsłudze  technicznej
biletomatów.   
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W dniu 31 sierpnia 2016 r. około godz. 23:15 funkcjonariusz naszej jednostki pełniący dyżur
w Centrum  Monitoringu  Miejskiego  zauważył,  że  dwóch  młodych  mężczyzn  dewastuje  rower
miejski przy stacji usytuowanej przy ul. Kowalskiej. Dyżurny o zdarzeniu powiadomił patrol straży
miejskiej, który po kilku minutach zatrzymał na przystanku MPK przy Placu Wolności sprawców
zniszczenia roweru. Ujęcie mężczyzn możliwe było dzięki kamerom monitoringu miejskiego, które
nie tylko zarejestrowały akt wandalizmu, ale również trasę przemieszczania się sprawców tego
czynu.  Sprawcami aktu wandalizmu okazali  się  mężczyźni  w wieku 18 i  13  lat,  których patrol
przekazał Policji, a ponadto okazało się, że osiemnastolatek był poszukiwany przez Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy w Skarżysku Kamiennej.

W  dniu  10  grudnia  2016  r.  około  godziny  14.20  do  funkcjonariuszy  Straży  Miejskiej
patrolujących okolice ul.  Dworcowej,  podeszła kobieta, która wskazała trzech mężczyzn, którzy
wcześniej, idąc przez parking przy ul. Młyńskiej, niszczyli znajdujące się tam pojazdy. Mężczyźni
zostali zatrzymani i wylegitymowani, a następnie na miejsce wezwano patrol Policji. Po przybyciu
patrolu  mężczyźni  zostali  przewiezieni  na  parking,  gdzie  stwierdzono  cztery  uszkodzone
samochody  (urwane  lusterka).  Na  miejscu  wykonano  dokumentację  fotograficzną  powstałych
szkód. Następnie sprawcy zostali przewiezieni na Komisariat III celem przeprowadzenia dalszych
czynności, a w czasie przejazdu jeden z mężczyzn wskazał swojego kolegę również jako sprawcę
wybicia szyby w autobusie linii nr 3. 

Kontrole Placu Kaczyńskiego i Ogrodu Saskiego

Tereny pomiędzy ulicami  Karłowicza  i  Hempla  (Plac  im.  L.  Kaczyńskiego oraz  Skwer
Dzieci z Pahiatua) są przez naszą jednostkę objęte szczególnym nadzorem, gdyż na tym terenie
położony  jest  jeden  z  nielicznych  (usytuowanych  w  centrum  Lublina)  placów  zabaw.
Systematyczne kontrole przeprowadzane przez patrole I i II zmiany oraz patrole nocne, bardzo
często stwierdzały na nim grupy osób urządzających imprezy (libacje) alkoholowe, co stwarzało
realne zagrożenie dla bawiących się dzieci oraz zakłócało odpoczynek przebywających tam osób
dorosłych i młodzieży.

W 2016 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin na terenie Placu Kaczyńskiego
przeprowadzili łącznie 1 393  kontrole, w wyniku których na osoby nieprzestrzegające przepisów
porządkowych nałożono 139 mandatów karnych, w tym za spożywanie napojów alkoholowych –
132 mandaty karne.

Na  terenie  Ogrodu  Saskiego  funkcjonariusze  Oddziału  Centrum  i  Oddziału  Patrolowo-
Interwencyjnego prowadzili stałe i systematyczne kontrole (zarówno w dzień jak i w nocy). Łącznie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. na jego terenie przeprowadzono 1 254 kontrole, w wyniku
których  nałożono  72  mandaty  karne,  za  nieprzestrzeganie  przepisów  porządkowych  oraz
nierespektowanie Regulaminu Ogrodu Saskiego.
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Zwalczanie handlu w miejscach niedozwolonych 

W roku 2016 funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli  157 mandatów karnych na kwotę
21750 zł za handel w miejscach niewyznaczonych na terenie gminy oraz brak wpisu do ewidencji
gospodarczej.  Miejsca,  w których często spotykamy się z takim procederem to ul.  Krakowskie
Przedmieście, Plac Czechowicza, ul. Bramowa, Deptak, ul. Wieniawska, ul. Ruska, Al. Tysiąclecia.

Zabezpieczenie imprez masowych, festynów i uroczystości

Funkcjonariusze  naszej  jednostki  w  2016  r.  zabezpieczyli  łącznie  około  428  zadań,
tj. uroczystości  państwowe i  kościelne,  zgromadzenia publiczne i  manifestacje,  mecze,  zawody
i imprezy  sportowe,  imprezy  rekreacyjno-sportowe,  pikniki  osiedlowe,  oraz  imprezy  kulturalno-
rozrywkowe.  W ich  zabezpieczeniu  wzięło  udział  1  360 funkcjonariuszy naszej  jednostki  –  na
zasadzie wielokrotności.  

Do większych imprez zabezpieczanych należały m.in.:
- Cykl imprez sportowych pn. „...  Dycha do Maratonu”,
- Cavaliada,
- Uroczystości 3 Maja,
- Lubelskie Dni Kultury Studenckiej,
- Noc Kultury,
- Carnaval Sztuk-Mistrzów,
- Światowe Dni Młodzieży,
- Święto Wojska Polskiego,
- Jarmark Jagielloński,
- Festiwal Smaku,
- Święto Niepodległości,
- Procesja religijna „Orszak Świętego Mikołaja”,
- Noc Sylwestrowa.
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Akcje informacyjne Straży Miejskiej Miasta Lublin 

„Seniorze, nie daj się oszustom”

W  dniu  2  marca  2016  r.  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej   wzięli  udział  w  akcji
organizowanej przez Radę Dzielnicy Czechów Południe i Czechów Północ „Seniorze nie daj się
oszustom”.

Strażnicy  przedstawili  osobom  starszym  metody  zwykle  stosowane  przez  oszustów,
a także sposoby, jak się uchronić przed różnymi zagrożeniami.

Każdy  senior  dostał  ulotkę  z  ważnymi  numerami  telefonów  oraz  informacjami,  na  co
powinien zwracać uwagę w przypadku kontaktu z osobami, co do których zachodzi podejrzenie, że
działają nieuczciwie. 
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Kontrola ruchu drogowego 

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

W roku 2016 funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  nałożyli  77  mandatów karnych na kwotę
38500  zł  za  postój  kierowców  nieposiadających  uprawnień  na  miejscach  parkingowych
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W przypadku takiego wykroczenia kierowca musi
się  liczyć  nie  tylko  z mandatem  w  wysokości  500  zł,  ale  również  z  możliwością
odholowania pojazdu. 

Ponadto,  w  pierwszej  połowie  2016  roku  funkcjonariusze  Wydziału  Dzielnicowych
przeprowadzili  szeroką  kontrolę  miejsc  parkingowych  dla  osób  niepełnosprawnych  na  terenie
miasta Lublin.  Kontrola dotyczyła prawidłowego oznakowania oraz wymiarów kopert.  W wyniku
kontroli  przesłano około  130  wniosków do Zarządu  Dróg i  Mostów oraz  kontaktowano się  ze
spółdzielniami i administracjami osiedli w sprawie kopert umieszczonych na ich terenach. 

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

Holowanie pojazdów 
W  roku  2016  odholowano  263  pojazdy  pozostawione  w  miejscach,  gdzie  stwarzały

utrudnienia  w ruchu  drogowym,  bądź  będące  wrakami.  21  pojazdów  odholowano  z  miejsc
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Ponadto, dzięki działaniom dzielnicowych Straży Miejskiej, właściciele usunęli 67 wraków
pojazdów, dzięki czemu znacznie poprawiła się estetyka lubelskich osiedli. 

Parkowanie na trawnikach i niszczenie zieleni 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej  zwracają szczególną uwagę na kwestię dewastowania

zieleni miejskiej.  W roku 2016 nałożono 692 mandaty karne na kwotę 97610 zł  na kierowców
pozostawiających swoje pojazdy na trawnikach. 

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. Dzięki
naszym systematycznym kontrolom liczba  kierowców pozostawiających  pojazdy na trawnikach
zmniejsza się. 

Kontrole w strefie płatnego parkowania 
W  wyniku  własnych  obserwacji  i  liczby  wykonywanych  interwencji  oraz  zgłoszeń

mieszkańców  dotyczących  nieprzestrzegania  przez  kierowców  pojazdów  przepisów  ruchu
drogowego w strefie płatnego parkowania,  podjęliśmy systematyczne działania mające na celu
dyscyplinowanie  kierowców  do  ich  przestrzegania.  W  2016  r.  systematycznym  i  bieżącym
nadzorem objęliśmy 90 ulic usytuowanych w strefie płatnego parkowania, przeprowadzając na nich
10 891 kontroli. W wyniku tych działań funkcjonariusze naszej jednostki:
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- wykonali 4 607 interwencji,
-  nałożyli  na sprawców wykroczeń drogowych 1 233 mandaty karne,  a 708 kierowców

pouczono. Wykroczenia dotyczyły przede wszystkim:
• nieprzestrzegania znaku drogowego B-36 „zakaz zatrzymywania się”,
• zastawiania bram oraz wjazdów/wyjazdów z posesji,
• parkowania pojazdów na chodniku, bez pozostawienia 1,5 m szerokości chodnika

dla ruchu pieszych.
- spowodowali odholowanie 15 pojazdów,
- skierowali do Sądu Rejonowego 19 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń.

W wyniku tych działań udało się w znacznym stopniu uporządkować sposób pozostawiania
pojazdów w strefie płatnego parkowania. 

Kontrole wjazdu na Stare Miasto

Na bieżąco monitorowaliśmy Stare Miasto, przede wszystkim pod kątem 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  388  całodziennych
kontroli wjazdu pojazdów na Stare Miasto, wykazując wjazd 990 pojazdów uprawnionych.

W  wyniku  działań  prowadzonych  na  Starym  Mieście,  funkcjonariusze  naszej  jednostki
spowodowali odholowanie dwóch pojazdów, oraz:

- na sprawców wykroczeń porządkowych oraz drogowych nałożyli łącznie 325 mandatów
karnych (170 porządkowych i 155 drogowych),

- pouczono 135 osób, w tym 36 sprawców wykroczeń porządkowych, a  99 osób z tytułu
wykroczeń drogowych,

-  pozostawiono  (za  wycieraczką  pojazdu)  161  informacji  o  stwierdzeniu  parkowania
pojazdów niezgodnego z przepisami ruchu drogowego i  w związku z tym, obowiązku kierowcy
pojazdu skontaktowania się ze Strażą Miejską Miasta Lublin.

Od dnia 27 grudnia 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  znacznie  zmniejszyła  się  liczba  pojazdów  bez  uprawnień
wjeżdżających  na  Stare  Miasto,  jak  również  pojazdów  pozostawianych  w  miejscach
niewyznaczonych w strefie zamieszkania. 
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Akcja „Pozwól mi przejść, nie blokuj chodnika”

W 2016 r. braliśmy czynny udział w akcji „Pozwól mi przejść – nie blokuj chodnika”, której
celem  było  uporządkowanie  parkowania,  poprawa  bezpieczeństwa  i  komfortu  pieszych
poruszających  się  chodnikami  oraz  zahamowanie  zjawiska  niszczenia  przestrzeni  publicznych.
W ramach posiadanych uprawnień funkcjonariusze naszej jednostki prowadząc działania związane
z kontrolą ruchu drogowego sprawdzali przede wszystkim miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do
łamania  przepisów  celem  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  porządku.  Oprócz  działań  typowo
restrykcyjnych  podejmowali  również  działania  prewencyjne  mające  na  celu  informowanie
kierowców  o obowiązujących  przepisach  ruchu  drogowego.  Akcja  składała  się  z  części
edukacyjno-informacyjnej oraz egzekucyjnej. Pierwsza z nich, trwająca do 15 stycznia 2016 roku
polegała  na  działaniach  prewencyjnych,  których  celem  było  pouczanie  i  dyscyplinowanie
kierowców do poprawnych zachowań parkingowych, w tym akcji ulotkowej zwiększającej empatię
u kierujących i  zrozumienie  konsekwencji  ich  negatywnych zachowań.  Na  ulotkach,  które źle
parkujący  kierowcy znajdowali  za  wycieraczką  pojazdów,  było  przypomnienie,  że  na  chodniku
trzeba zostawić co najmniej 1,5 metra przejścia dla pieszych. 

Po  okresie  przejściowym  prowadziliśmy  regularne  akcje  związane  z  egzekucją
poprawności  parkowania,  czyli  funkcjonariusze  nakładali  na  kierowców  mandaty  karne.
W przypadku  stwierdzenia  uszkodzenia  mienia  lub  zieleńców,  oprócz  mandatów  karnych
kierowano wnioski do sądu. Egzekucją poprawności parkowania objęto 141 ulic (w tym 39 ulic
ścisłego obszaru centrum miasta) nakładając na kierowców 700 mandatów karnych za parkowanie
pojazdów na chodniku, bez pozostawienia 1,5 m szerokości chodnika dla ruchu pieszych.
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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. Prowadziliśmy stałe dyżury w siedzibach Rad Dzielnic, w trakcie
których  mieszkańcy  mogli  osobiście  zgłaszać  strażnikom  interwencje,  uwagi,  problemy
i spostrzeżenia.  Wspólne  rozwiązywanie  zgłaszanych  problemów  oraz  inicjowanie  działań
zmierzających do poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym  niewątpliwie
przyczyniło się do poprawy ładu i porządku w dzielnicach i osiedlach. 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 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. 

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:
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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, sporządzana była dokumentacja i przesyłana
do Wydziału Gospodarki Komunalnej celem usunięcia zaniedbań. W roku 2016 sporządzono
i przesłano do Wydziału ponad 300 takich notatek. Dzięki tej współpracy zaniedbania porządkowe
usuwane były na bieżąco, bez zbędnych opóźnień. 

Zarząd Dróg i Mostów

Do Zarządu Dróg i Mostów zgłaszane były zaniedbania porządkowe w pasie dróg, a także
informacje o szkodach komunikacyjnych i uszkodzeniach nawierzchni dróg.  Kierowane  były
również wnioski w kwestiach związanych z oznakowaniem dróg.

W sumie funkcjonariusze Straży Miejskiej skierowali do Zarządu Dróg i Mostów ponad 900
wystąpień  i  wniosków.  Około  130  wystąpień  dotyczyło  miejsc  parkingowych  dla  osób
niepełnosprawnych, po kontroli jaką przeprowadzili funkcjonariusze Straży Miejskiej odnośnie ich
prawidłowego oznakowania i wymiarów. 

Wydział Ochrony Środowiska

Funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzali wspólne kontrole z pracownikami
Wydziału Ochrony Środowiska, w szczególności w sprawie dzikich wysypisk na terenie miasta
oraz w związku z wypalaniem śmieci, a także pozbywaniem się nieczystości płynnych. Eko-Patrol
Straży  Miejskiej  przeprowadził  w  2016  roku  71  wspólnych  kontroli.  Przedmiotem kontroli  było
spalanie niedozwolonych substancji w piecach (6 kontroli), posiadanie umów i deklaracji na wywóz
śmieci (34 kontrole) oraz inne kwestie związane z ekologią i ochroną środowiska (29 kontroli). 

Wspólnie z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Straż Miejska podjęła działania
w zakresie odłowu dzików pojawiających się na terenie miasta. W miejscach, z których pochodziło
najwięcej zgłoszeń, ustawiono odłownie na te zwierzęta. 
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Wydział Oświaty i Wychowania

Dzięki  współpracy  z  Wydziałem  Oświaty  i  Wychowania  a  także  Wydziałem  Ochrony
Środowiska  Urzędu  Miasta  Lublin  w  roku  2016  został  przeprowadzony  konkurs  o  tematyce
ekologicznej  dla  uczniów  szkół  podstawowych  pt.  „Strażnik  skrzat  ratuje  świat”.  Zadania
konkursowe publikowane były  na stronie  internetowej  Straży Miejskiej  w okresie od marca do
października 2016, natomiast gala finałowa, w trakcie której wyłoniono ostatecznych zwycięzców,
odbyła się dnia 9 grudnia 2016 r.

Miejski Architekt Zieleni

Straż  Miejska  Miasta  Lublin  współpracowała  z  Biurem  Miejskiego  Architekta  Zieleni
w zakresie  przekazywania  informacji  o  stwierdzonych  uszkodzeniach  roślin  na  terenie  miasta
(uschłe drzewa, nadłamane konary), a także o występowaniu roślin niebezpiecznych, takich jak
barszcz Sosnowskiego lub barszcz Mantegazziego. 
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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  piątku)  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
poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonach szkół oraz zapewnienie w tych okolicach
porządku i spokoju publicznego. 

Ogółem w 2016 r. wykonano 109 patroli, w wyniku których, m.in:
• przeprowadzono 326 interwencji,
• wylegitymowano 488 osób oraz 57 nieletnich,
• przeprowadzono 15 interwencji na terenach szkół,
• ujawniono 7 nieletnich na wagarach,
• przeprowadzono 537 kontroli miejsc grupowania się młodzieży,
• przeprowadzono 177 kontroli miejsc dystrybucji substancji psychotropowych,
• nałożono 77 mandatów karnych,
• przeprowadzono 537 rozmów z dyrekcją i pedagogami oraz dziećmi i młodzieżą szkół. 

Bezpieczna droga do szkoły

W pierwszych dniach września nasza jednostka brała udział w akcjach organizowanych
przez  Policję  „Bezpieczna  droga  do  szkoły”.  Patrole  łączone  (policjant/strażnik)  w  systemie
dwuzmianowym, prowadziły działania  skoncentrowane głównie w okolicach szkół podstawowych
i przedszkoli,  gdyż  początek  września  jest  szczególnie  niebezpieczny  dla  najmłodszych
uczestników ruchu drogowego. Prowadzono kontrole w zakresie właściwego oznakowania przejść
dla pieszych oraz respektowania 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, a nie przejeżdżania na
nim przez przejście, pomagano najmłodszym bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni. 

Od  dnia  01.09  do  06.09.2016  r.  funkcjonariusze  naszej  jednostki,  każdego  dnia  byli
kierowani  do  Wydziału  Ruchu  Drogowego  KMP  w  Lublinie,  celem  realizacji  przedmiotowych
działań. Łącznie w ww. akcji udział wzięło 54 funkcjonariuszy naszej jednostki, tj.:

- w dniu 01.09 – 12 strażników,
- w dniu 02.09 – 12 strażników,
- w dniu 05.09 – 16 strażników,
- w dniu 06.09 – 14 strażników.

Akcja „Znicz”
W dniach  od  28  października  do  2  listopada  2016  r.  Straż  Miejska  Miasta  Lublin  do

dyspozycji Policji oddelegowała łącznie 115 strażników, którzy każdego dnia (zarówno na I jak i na
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II zmianie) odprawiani byli w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Lublinie. Strażnicy byli kierowani
w okolice  cmentarzy,  gdzie  m.in.  nadzorowali  przejścia  dla  pieszych,  kontrolowali  handel  oraz
nadzorowali parkowanie pojazdów.

Identyfikacja

W 2016 r.  w ramach programu prewencyjnego Policji  pod nazwą „Identyfikacja”  nasza
jednostka  podczas  zabezpieczania  imprez  (np.  festynów  i  pikników osiedlowych,  plenerowych
imprez  rozrywkowych,)  oraz  w  siedzibie  jednostki,  oznakowała 81  rowerów.  Po  wykonaniu
oznakowania,  jego właściciel  otrzymywał  odcinek z numerem identyfikacyjnym przypisanym do
jego  roweru,  a dane  dotyczące  oznakowanego  roweru  (imię  i  nazwisko  właściciela,  adres
zamieszkania oraz kod literowo-cyfrowy) Straż Miejska Miasta Lublin przekazywała do Policji, która
umieszczała je w policyjnej komputerowej bazie danych. 

Współpraca z Aresztem Śledczym

W roku 2016 Straż Miejska Miasta Lublin kontynuowała współpracę z Aresztem Śledczym
w zakresie oczyszczania miasta. W wyniku działań zostało uprzątniętych 367,4 m3 zanieczyszczeń
z 240 lokalizacji.

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.
Weryfikowane były te, w których bezdomni przebywali w poprzednim sezonie, ustalane  były nowe.
Stały i  systematyczny monitoring tych miejsc ułatwiał strażnikom realizację zadań pomocowych
w okresie zimowym. 

W 2016 r.  strażnicy przeprowadzili  ogółem 1 267 interwencji  wobec osób bezdomnych,
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.

Przykładowo:
- funkcjonariusze Oddziału Centrum w dniach od 05.01 do 15.01.2016 r. przeprowadzili 26

kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych, obejmując swoimi działaniami 6 ulic, tj.:
• ul. Zielona 3a – pustostan,
• ul. Narutowicza 34a – pustostan,
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• ul. Dolna Panny Marii 7 i 12 – pustostany,
• ul. Wesoła 1f i 8 – pustostany,
• ul. Żmigród 3 – pustostan,
• ul. Lubartowska 17 – poddasze.
W dniach od 17.10 do 31.12.2016 r.  strażnicy ww.  oddziału  na terenie  Starego Miasta

i ulic do niego przyległych przeprowadzili 99 kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych.
W dużym stopniu pomocny był  w tych działaniach system  monitoringu miejskiego, który

szybciej  pozwalał  dotrzeć  do  miejsca  przebywania  bezdomnych.  Dyżurni  naszej  jednostki
obsługujący  monitoring,  prowadzili  obserwacje  terenów  miasta  (szczególnie  w  nocy)  aby  jak
najszybciej  podjąć działania w przypadku zaśnięcia osoby bezdomnej w niskich temperaturach
i nie dopuścić do jej zamarznięcia.  

Schronisko dla Zwierząt i Lubelskie Centrum Małych Zwierząt

W  roku  2016  dyżurni  Straży
Miejskiej odebrali 657 zgłoszeń na temat
dzikich  zwierząt  przebywających  na
terenie  miasta.  Wiele  z  nich  niestety
dotyczyło zwierząt rannych lub martwych
po  kolizji  z  pojazdami.  Przypadki  takie
zgłaszane  były  do  Schroniska  dla
Bezdomnych Zwierząt,  które  zajmuje  się
również  usuwaniem  padłych  zwierząt
z terenu  miasta.  Odnotowano  także
zwiększającą się liczbę zgłoszeń na temat
pojawiających się na lubelskich osiedlach
lisów oraz dzików. 

Zwierzęta  dzikie  oraz  chore
i ranne przewożone są przez strażników do Lubelskiego Centrum Małych Zwierząt lub do kliniki
weterynaryjnej przy ul. Głębokiej (ptaki).

Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege
Współpraca z fundacją Ex Lege prowadzona była głównie w zakresie kontroli dotyczącej

warunków przebywania zwierząt na posesjach. Oprócz tego, fundacja przeprowadziła szkolenie
dla  wszystkich  funkcjonariuszy  Straży  Miejskiej  pt.  „Postępowanie  wobec  agresywnego  psa,
pierwsza pomoc dla zwierząt, ustawa o ochronie oraz dobrostanie zwierząt”.

W  wyniku  wspólnej  kontroli  w  dniu  16  grudnia  przy  ul.  Przeskok  stwierdzono
przetrzymywanie na posesji psa w bardzo złych warunkach: łańcuch ok. 1,5m, nieocieplona buda,
brak dostępu do wody pitnej i jedzenie w formie zlewek. Ponadto pies miał dużą, otwartą ranę
między  tylnymi  łapami.  Pies  został  przekazany  fundacji  przez  właścicielkę,  a  następnie
przewieziony do kliniki weterynaryjnej przy ul. Głębokiej. 
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Profilaktyka

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Zespół ds. Profilaktyki SMM 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
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 zażywania
alkoholu.  Zwiększenie  świadomości,  że  alkohol  to  środek  uzależniający,  a  jego  nadużywanie
prowadzi  do  nałogów.  Przygotowanie  uczniów  do  podjęcia  decyzji  o  nie  zażywaniu  alkoholu,
a także dostarcza 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 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
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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 program 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,  świadomego  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. 

Strażnik Skrzat ratuje świat

Od marca  do  grudnia  2016  roku
Straż  Miejska  Miasta  Lublin  prowadziła
konkurs ekologiczny pod nazwą  „Strażnik
Skrzat  ratuje świat”.  Konkurs składał  się
z sześciu  zadań  do  realizacji  przez
pięcioosobowe zespoły uczniów klas V - VI
wytypowane  przez  szkoły.  W  każdym
miesiącu, rozpoczynając od 1 marca 2016
roku, na stronie Straży Miejskiej ukazywały
się  zadania  do  wykonania  w  danym
miesiącu.  Zadania praktyczne i plastyczne
związane były z ekologią. 

Celem  konkursu  było
kształtowanie  świadomości  ekologicznej
wśród  dzieci,  podniesienie  świadomości
ekologicznej,  pobudzenie  zainteresowania

problemami  ekologicznymi,  kształtowanie  właściwych  postaw  wobec  środowiska  naturalnego,
uwrażliwienie na problematykę związaną z segregacją śmieci, a także wpojenie młodym ludziom,
jak wiele niepotrzebnych surowców można w kreatywny sposób przetworzyć.

Do konkursu zgłosili się uczniowie z 14 szkół podstawowych mieszczących się na terenie
miasta Lublin. 
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Gala finałowa konkursu „Strażnik skrzat ratuje świat”

W dniu  9  grudnia  2016  roku  w auli  Zespołu  Szkół  nr  5  im.  Jana  Pawła  II  odbyła  się
uroczysta  gala  stanowiąca  zakończenie  konkursu  ekologicznego  „Strażnik  skrzat  ratuje  świat”.
W trakcie trwających od marca zmagań konkursowych uczniowie poznawali zagadnienia związane
z ekologią i ochroną środowiska na terenie Lublina oraz wykonywali zadania, które następnie były
oceniane  przez  komisję  konkursową.  Pięć  zespołów  uczniowskich,  które  uzyskały  najwyższą
punktację, wzięło udział w końcowej rozgrywce – quizie ekologicznym podczas gali finałowej. 

I miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Pamięci Majdanka. 

Zwycięzcy  otrzymali  nagrody  rzeczowe  ufundowane  przez  organizatorów  i  partnerów
konkursu. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki i dyplomy. Nagrody wręczał
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, pan Artur Szymczyk. Na zakończenie uroczystości wszyscy
uczestnicy mogli poczęstować się pysznym tortem, upieczonym przez pracowników Zespołu Szkół
nr 5 im. Jana Pawła II – gospodarzy gali finałowej. 

Współorganizatorami i partnerami konkursu byli: 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu
Miasta Lublin, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Spółka Kom-Eko,

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. 

Partnerem medialnym konkursu było Radio Lublin S.A. 
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Poniżej przedstawiono dane z realizacji przedmiotowych programów:

L.p. Temat spotkania
Liczba

uczestni
ków

1. Ja i alkohol 614

2. Autochodzik 2 445

3. Bądź kumplem, nie dokuczaj 977

4. Jestem bezpieczny 980

5. O Florce, która chciała zostać piłkarzem (kontakt z obcymi) 265

6. Bezpieczny senior 98

7. Cyberprzemoc 1 731

8. STOP dopalaczom 425

9. STOP dopalaczom – spotkanie z rodzicami 44

10. Dziecko w sieci – spotkanie z rodzicami 123

11. Dzik jest dziki, dzik jest zły 100

12. EkologJA 275

13. Lekcja bezpieczeństwa 215

14. Na straży porządku 158

15. Odpowiedzialność karna nieletnich 87

16. Przemocy NIE 755

17. Przemoc rówieśnicza – relacje w klasie 30

18. Substancje psychoaktywne (rada pedagogiczna) 31

19. Telefon komórkowy – wróg czy przyjaciel 688

20. Uczeń w sieci 108

21. Wystrzałowe, wybuchowe, kolorowe 380

22. Zagrożenia w sieci 145

RAZEM 10 674

Łącznie  od  stycznia  do  grudnia  2016  roku  zostało  przeszkolonych  10  674  osób  na
wszystkich  szczeblach  edukacji,  w  tym  także  rodzice,  nauczyciele,  wychowawcy
i pedagodzy szkolni.               

Z  powyższych  danych  wynika,  że  w  2016  r.  Straż  Miejska  Miasta  Lublin  zrealizowała
znaczącą  liczbę  przedmiotowych  programów,  w  których  (dzięki  naszemu  staraniu
i zaangażowaniu)  uczestniczyło  bardzo  dużo  dzieci  przedszkolnych,  młodzieży  ze  szkół
podstawowych,  gimnazjalnych  i ogólnokształcących  oraz  nauczycieli  i  pedagogów.  Podczas
prezentacji ww. programów, m.in. przeprowadzaliśmy różnego rodzaju konkursy, inscenizowaliśmy
zabawne lub nietypowe zdarzenia, sytuacje, scenki rodzajowe, celem uatrakcyjnienia prezentacji,
a uczestniczące w nich dzieci nagradzaliśmy drobnymi gadżetami i upominkami. 
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Na początku roku szkolnego do wszystkich placówek oświatowo – wychowawczych na
terenie  miasta  Lublin  trafia  oferta  realizowanych  przez  Zespół  ds.  profilaktyki  Straży  Miejskiej
Miasta  Lublin  programów  profilaktycznych.  Wszystkie  prowadzone  działania  profilaktyczne  są
zgodne z potrzebami oraz zainteresowaniami danej placówki. 

36



Strażnicy ratują życie i zdrowie 

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

W dniu 9 lipca. 2016 r. dyżurny monitoringu zauważył na ul. Lubartowskiej grupę mężczyzn
którzy  bili  człowieka.  Wysłany  na  miejsce  patrol  ujął  dwóch  sprawców pobicia.  Zabezpieczyli
również  porzucony  przez  jednego  ze  sprawców  telefon  komórkowy,  który  został  skradziony
pokrzywdzonemu.  Ujęte  osoby  zostały  przekazane  patrolowi  policji,  a pokrzywdzony  został
zabrany przez pogotowie do szpitala.

W dniu 7 sierpnia 2016 r. około godziny 13.15 w czasie patrolu ul. Wolskiej patrol Straży
Miejskiej został zatrzymany przez przechodniów, którzy poinformowali funkcjonariuszy, że do rzeki
wpadł  człowiek  i  nie  może  się  wydostać  na  brzeg.  Mężczyźnie  udzielono  pomocy,  został
wyciągnięty z rzeki i następnie przekazany przybyłemu na miejsce pogotowiu. 

Pomoc dzieciom

Straż  Miejska  Miasta  Lublin  kierując  się  zasadą,  iż  spełnia  służebną  rolę  wobec
społeczności lokalnej, realizowała w 2015 r. szereg inicjatyw spoza katalogu zadań ustawowych.
W ramach  budowania  wizerunku  bezpiecznego  i  przyjaznego  miasta  podejmowaliśmy  szereg
działań, w tym m.in.:

► Udział  w akcji  Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę – doroczna akcja  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 – doraźne kontrolowanie miejsc
zbierania przez wolontariuszy darowizn pieniężnych, zabezpieczanie imprez odbywających się w
ramach WOŚP. Wystawialiśmy i  prezentowaliśmy sprzęt i  wyposażenie radiowozów, radiowozu
zespołu EKO-Patrol, wyposażenie funkcjonariuszy.

► Jak co roku, 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 (np.
w tym roku był to zakup piłek do koszykówki i siatkówki). 
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Monitoring wizyjny

W  realizacji  podstawowego  zadania,  jakim  dla  straży  miejskiej  jest  ochrona  spokoju
i porządku w miejscach publicznych, w dużym stopniu pomocny był system monitoringu wizyjnego
miasta,  który  m.in.  umożliwiał  lub  ułatwiał  wskazanie  (dyżurnym  bazy)  miejsca  popełnionego
wykroczenia porządkowego czy drogowego oraz umożliwiał szybsze zlokalizowanie, a tym samym
szybsze dotarcie  (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
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 2016 r. dyżurni monitoringu zgłosili dyżurnym naszej jednostki ogółem 3 767 zdarzeń,
dotyczące:

► wykroczeń drogowych – 1 327,
► wykroczeń porządkowych – 2 440.

Stanowiska dyżurnych

W roku 2016 dyżurni Straży Miejskiej odebrali 25612 zgłoszeń od mieszkańców Lublina,
w tym 8294 anonimowe. 

W 2016 r. największy odsetek zgłoszeń od mieszkańców stanowiły zgłoszenia dotyczące
interwencji  drogowych,  a  następnie  porządkowych,  wśród  których  dominowały  zgłoszenia
w zakresie  spożywania  napojów  alkoholowych  w  miejscach  publicznych,  utrzymania  porządku
i czystości, braku  nadzoru  nad  wyprowadzanymi  psami, oraz  zakłócania  ciszy  i  spokoju
publicznego.  Wszystkie  sprawy,  problemy  i  nieprawidłowości  zgłaszane  przez  Rady  Dzielnic
i mieszkańców, były traktowane priorytetowo - realizowano je systematycznie i na bieżąco, bez
zbędnej zwłoki. 
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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 2016 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 maja do 30
września)  systematyczne  patrole  na  akwenie  –  wykonano  148  patroli  mieszanych
(strażnik/policjant).

►  Rejonowym  Wodnym  Ochotniczym  Pogotowiem  Ratunkowym  -  wspólnie  z  WOPR
prowadziliśmy systematyczne patrole na akwenie od 1 maja do 30 września (w soboty i niedziele).
Głównym  zadaniem  było  zwracanie  szczególnej  uwagi  na  prawidłowe  obchodzenie  się
i wykorzystywanie pływającego sprzętu wodnego, a ponadto:

-  podejmowanie  zdecydowanych  działań  wobec  osób  kąpiących  się  w  miejscach
niedozwolonych,

-  ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się,
-  organizowanie  pomocy  oraz  ratowanie  osób,  w  tym  udzielanie  pierwszej  pomocy

medycznej.
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  kąpiącej  się
w miejscach niestrzeżonych. W 2016 r. patrole wodne wykonały ogółem 155 kontroli, w tym:

- kontrole kąpielisk strzeżonych – 62,
- kontrole kąpielisk dzikich – 37,
- kontrole przystani i wypożyczalni – 12,
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- kontrole łodzi – 22,
- kontrole osób korzystających ze sprzętu wodnego – 22.
W zakresie  utrzymania  porządku  na  terenach  Zalewu  Zemborzyckiego  funkcjonariusze

naszej jednostki wykonali łącznie 668 kontroli, w tym:
- posesji, działek – 78,
- terenów przyległych do obiektów handlowych – 73,
- obiektów użyteczności publicznej – 517.

Ścieżki rowerowe

Z  nastaniem  wiosny  chodniki,  jezdnie  oraz  trasy  i  ścieżki  rowerowe zapełniają  się
rowerzystami,  w związku z tym funkcjonariusze naszej  jednostki  od  wiosny do jesieni  bacznie
przyglądali się zachowaniu i postępowaniu rowerzystów. Nasza jednostka dysponuje 8 rowerami
(w tym 4 z napędem elektrycznym), co umożliwiało w ww. okresie patrolowanie miasta również na
rowerach.  Patrole  rowerowe  dojadą  wszędzie  tam,  gdzie  nie  dotrze  patrol  zmotoryzowany,
a poruszają się szybciej, niż patrole piesze. 

W  2016  r.  patrole  rowerowe  pojawiały  się  kilkakrotnie  w  ciągu  dnia  w  określonych
miejscach. Były to głównie tereny zielone, tereny gromadzenia się dzieci i młodzieży oraz miejsca,
gdzie trudno dojechać radiowozem, gdzie jest 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.
Rowery są cichym środkiem transportu, który zapewnia funkcjonariuszom podczas patrolu,

możliwość łatwej  obserwacji  danego terenu. 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 niedozwolonych,
-  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.
W  2016  r.  patrole  rowerowe  na  osoby  nieprzestrzegające  obowiązujących  przepisów

porządkowych  oraz  w  ruchu  drogowym,  nałożyły  ogółem  80  mandatów  karnych  (50  MK  za
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wykroczenia  porządkowe  i  30  MK  za  wykroczenia  drogowe),  a  54  sprawców  wykroczeń  –
pouczono.

Rejony działań patroli rowerowych uzgadniane są z Policją, po to, by objąć działaniami jak
najszerszy obszar miasta i nie powielać swoich tras. 

Nowy sprzęt Straży Miejskiej Miasta Lublin 

W 2016  roku  Straż  Miejska  zakupiła  nowy  pojazd,  przeznaczony  specjalnie  do  zadań
związanych z odławianiem i transportem zwierząt. Jest to pojazd marki Volkswagen Transporter
wyposażony w sprzęt typu chwytaki, siatki weterynaryjne, klatki na zwierzęta, rękawice ochronne.
Pojazd został  zakupiony ze środków budżetu obywatelskiego (program „Zwierzolublin”),  a jego
koszt wraz z wyposażeniem wynosił  178.900,00 zł brutto. 
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Przykłady skutecznych działań 
Straży Miejskiej Miasta Lublin 

W dniu 01. 01. 2016 r. około godz 2.20 na ul. Walecznych patrol zauważył dwa pojazdy
z których  wydobywa  się  dym.  Po  podjęciu  interwencji  okazało  się  że  doszło  do  kolizji  dwóch
pojazdów. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Zachowanie jednego z kierowców wzbudziło
podejrzenia  patrolu.  Funkcjonariusze   postanowili  wylegitymować  mężczyznę,  w  czasie
legitymowania  od  kierowcy  czuć  było  wyraźną  woń  alkoholu.  Po  przebadaniu  na  zawartość
alkoholu w wydychanym powietrzu alkomat wykazał 0,67mg/l. Sprawę przekazano przybyłemu na
miejsce patrolowi policji.

W  dniu  2  kwietnia  2016r  około  godz  14.00  na  Placu  Łokietka  funkcjonariusze  Straży
Miejskiej zauważyli szarpiących się mężczyzn. Strażnicy podjęli interwencję, podczas czynności
służbowych okazało się, że jeden z napastników zaatakował  i przewrócił mężczyznę który grał na
instrumencie.  W  czasie  szarpaniny  napastnikowi  spod  ubrania  wypadł  nóż,  który  został
zabezpieczony przez strażników. Sprawca napaści został ujęty i przekazany patrolowi policji.

W nocy z 25 na 26 maja 2016 r. o godz. 1.55 funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas
patrolu al. Unii Lubelskiej zauważyli pojazd, który na widok radiowozu zjechał z pasa jezdni na
teren  zielony  i  skierował  się  w  stronę  ul.  Przemysłowej.  Funkcjonariusze  udali  się  w  tamtym
kierunku  i stwierdzili,  że  pojazd  zatrzymał  się  na  ul.  Farbiarskiej.  Strażnicy  wylegitymowali
kierowcę pojazdu;  podczas rozmowy czuć było od niego woń alkoholu,  w związku z czym na
miejsce wezwany został patrol Policji,  który przewiózł kierowcę na Komisariat I, gdzie został on
poddany badaniom na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik to 0,82 mg/l. Ponadto
ustalono, że kierowca pojazdu jest poszukiwany listem gończym. 

W dniu 27 czerwca około godziny 14.00 funkcjonariusz Straży Miejskiej pełniący służbę
w patrolu  pieszym w centrum miasta  zauważył  na  Deptaku  siedzącego  na  ławce  mężczyznę,
którego  rozpoznał  jako  osobę  poszukiwaną  przez  Policję  –  posługującą  się
przywłaszczonymi kartami  płatniczymi.  Wizerunek  tego  mężczyzny  został  udostępniony  przez
lokalne media. 

Funkcjonariusz wylegitymował podejrzanego. W trakcie rozmowy mężczyzna przyznał się
do  przywłaszczenia  kart  bankomatowych.  Na  miejsce  wezwano  patrol  Policji,  który  zabrał
poszukiwaną osobę na Komisariat I.  

W dniu 7 lipca 2016 r. około godz. 16.30 funkcjonariusz Straży Miejskiej pełniący służbę
w patrolu pieszym przy ul. Krakowskie Przedmieście zauważył osobę, z wyglądu przypominającą
mężczyznę,  którego  wizerunek  został  upubliczniony  w  związku  z kradzieżą  w  markecie
budowlanym. Mężczyzna został wylegitymowany, a następnie w trakcie rozmowy przyznał się, że
zna  osobę,  która  dokonała  kradzieży.  Ze  względu  na  to,  że  jego  postać  była  widoczna  na
opublikowanym nagraniu a także fakt,  że znał inne osoby zamieszane w kradzież, na miejsce
został  wezwany  patrol  Policji,  który  zabrał  zatrzymanego  na  komisariat  VII.  W  trakcie
przesłuchania mężczyzna przyznał, że on sam też brał udział w kradzieży na kwotę ok. 1000 zł.   
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W dniu 11 lipca 2016 roku około godz. 15.20 funkcjonariusze Eko-patrolu Straży Miejskiej
otrzymali zgłoszenie z ulicy Weteranów, dotyczące dwóch mężczyzn próbujących odciąć przypięte
do  latarni  rowery.  Strażnicy  niezwłocznie  udali  się  na  miejsce  i  w  rejonie  ulic  Godebskiego-
Weteranów  zauważyli  mężczyzn  odpowiadających  rysopisowi  podanemu  przez  dyżurnego.
Mężczyźni prowadzili skradziony rower. Zostali ujęci a na miejsce został wezwany patrol Policji.
Podczas rozmowy mężczyźni oświadczyli, że rower zabrali celem jego sprzedaży w lombardzie. 

W dniu ósmego sierpnia 2016r  około 14.45 dyżurny Straży Miejskiej  otrzymał  otrzymał
zgłoszenie, że w okolicach Dworca PKP znajduje się mężczyzna, który zachowuje się agresywnie
i grozi  użyciem  broni  palnej  oraz  granatów.  Niezwłocznie  na  miejsce  wysłano  patrole  Straży
Miejskiej  oraz  powiadomiono  dyżurnego  Policji.  Po  kilku  minutach  przybyły  na  miejsce  patrol
Straży  Miejskiej  zauważył  opisywanego  mężczyznę.  Mężczyzna  zachowywał  się  agresywnie
i chciał  się  oddalić.  Został  ujęty  przez  funkcjonariuszy  i  przekazany  przybyłemu  na  miejsce
patrolowi Policji. 

W dniu 22. 08. 2016r około godz. 1.25 dyżurny monitoringu zauważył w okolicach Bramy
Krakowskiej  trzech  mężczyzn,  którzy prawdopodobnie  dokonali  kradzieży  pieniędzy  starszemu
mężczyźnie.  Przybyły  na  miejsce  patrol  potwierdził  zgłoszenie  i  dokonał  ujęcia  trzech  osób
wskazanych  przez  pokrzywdzonego.  Mężczyźni  zostali  przekazani  wezwanemu  na  miejsce
patrolowi Policji.

W dniu 18. 10. 2016 r. około godz. 5.15 dyżurny monitoringu zauważył bójkę na ul. Wolskiej
w Lublinie. Wysłany na miejsce patrol ujął osoby uczestniczące w bójce. Obaj mężczyźni mieli
widoczne obrażenia głowy i twarzy. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe oraz patrol Policji
któremu przekazano uczestników bójki. Po udzieleniu pierwszej pomocy mężczyźni zostali zabrani
do szpitali. Sprawę przekazano patrolowi Policji.

W dniu 20. 12. 2016 r. około godziny 1.35 dyżurny monitoringu zauważył jak na ul. Szkolnej
dwóch mężczyzn przechodzi przez ogrodzenie IV LO i zdejmują ozdoby choinkowe. Przybyły na
miejsce patrol dokonał ujęcia obu mężczyzn. Na miejscu  przy mężczyznach ujawniono łańcuch
ozdobne,  gwiazdę  betlejemska oraz lampki  choinkowe. Na miejsce przybył  patrol  Policji  który
dokonał  sprawdzenia  mężczyzn.  Mężczyźni  zostali  ukarani  mandatami  a  znalezione  przy nich
przedmioty trafiły z powrotem na choinkę.

Nabór do Straży Miejskiej Miasta Lublin 

W maju 2016 roku został ogłoszony nabór na stanowisko strażnik-aplikant Straży Miejskiej 
Miasta Lublin. W wyniku naboru przyjętych zostało sześć osób – cztery kobiety i dwóch mężczyzn. 
Rekrutacja  składała  się  z  czterech  etapów:  składania  i  weryfikacji  dokumentów,  testu
sprawnościowego, testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 

W roku 2016 odbył się również nabór na stanowisko naczelnika Oddziału Centrum (nabór
zewnętrzny) oraz  Zastępców Naczelnika Oddziału Patrolowo-Interwencyjnego (nabór na zasadzie
konkursu wewnętrznego). 
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Podnoszenie kwalifikacji przez funkcjonariuszy
i pracowników Straży Miejskiej 

W roku  2016  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 2016:

• Postępowanie z imigrantami i obcokrajowcami
• Postępowanie z osobami nieletnimi
• Obsługa defibrylatorów
• Profilaktyka kontrterrorystyczna
• Trudne sytuacje w pracy
• Trudne sytuacje w kontakcie z klientem
• Bezpieczna szkoła w strefie Schengen
• Zarządzanie stresem i radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych
• Ptaki w mieście
• Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku
• Konferencja – Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie
• Prawo ochrony środowiska  a obowiązki przedsiębiorców
• Pomoc osobom niepełnosprawnym doświadczającym przemocy
• Dzieci wobec przemocy rówieśniczej: diagnoza, przeciwdziałanie
• Kurs języka migowego
• Użycie środków przymusu bezpośredniego – praktyka i teoria
• Zarządzanie zespołem w administracji publicznej – warsztaty
• Bezpieczne wakacje bez narkotyków i dopalaczy
• Samoobrona z elementami użycia środków przymusu bezpośredniego – całoroczne 

doszkalanie pracowników
• Podstawowy kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących 

wartości pieniężne
• Najistotniejsze zagadnienia z zakresu przeciwdziałania narkomanii – rola samorządu 

i odpowiedzialność służb pomocowych
• Szkolenie z zakresu zagadnień wykroczeń po zmianach w 2015 r.
• Pierwsza pomoc w stanach nagłych zagrożenia życia
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Jednym ze stałych elementów służących podnoszeniu  kwalifikacji  przez  funkcjonariuszy
Straży Miejskiej są zajęcia z samoobrony z elementami użycia środków przymusu bezpośredniego
prowadzone przez Zastępcę Naczelnika Oddziału Patrolowo-Interwencyjnego, Agnieszkę Hołdę.
Zajęcia takie odbywają się dwa razy w tygodniu, a uczestniczące w nich osoby mają możliwość
zwiększenia sprawności oraz praktycznego przećwiczenia umiejętności potrzebnej w codziennej
służbie. 

Strażnicy mają również możliwość korzystania z sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1
im. Władysława Grabskiego w Lublinie oraz z basenu na obiekcie Aqua Lublin. 
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Kontrole w Straży Miejskiej Miasta Lublin 

Kontrole zewnętrzne

W  roku  2016  w  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin  nie  była  prowadzona  żadna
kontrola zewnętrzna.

Kontrole wewnętrzne

W  2016  r.  przeprowadzone  zostały  dwie  kontrole  wewnętrzne  tj.  pierwszym  półroczu
kontrolę dokumentowania przebiegu pracy w notatnikach służbowych, w drugim półroczu kontrolę
sposobu dokumentowania zgłaszanych interwencji oraz czynności zmierzających do załatwienia
sprawy (DART) wraz z weryfikacją pracy patroli poprzez odczyty z nadajników GPS. W 2016 r.
rozpoczęta została także trzecia kontrola – kontrola terminowości załatwiania spraw. 

Wyniki kontroli dokumentowania przebiegu pracy w notatnikach służbowych, w porównaniu
z wynikami analogicznych kontroli przeprowadzonych w latach ubiegłych, pozwoliły zaobserwować
zwiększenie  staranności  dokonywania  przez  strażników  wpisów  w  notatnikach  służbowych.
Prowadzenie kontroli wewnętrznych tego zadania oraz wydane w ich wyniku polecenia przełożyły
się na wyższą jakość dokumentacji służbowej wytwarzanej przez strażników. 

W wyniku kontroli dokumentowania zgłaszanych interwencji oraz czynności zmierzających
do załatwienia sprawy (DART) wraz z weryfikacją pracy patroli poprzez odczyty z nadajników GPS
stwierdzono, że wszystkie komórki organizacyjne wykonujące czynności związane z przedmiotem
kontroli wywiązywały się prawidłowo ze swoich zadań.

Budżet Straży Miejskiej Miasta Lublin 

Zgodnie  z  Uchwałą  Nr  337/XIII/2015  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  23  grudnia  2015  r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, budżet Straży Miejskiej wynosił 8 290 000 zł.

W Straży Miejskiej Miasta Lublin na koniec roku 2016 zatrudnionych było 131 osób.
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25-lecie Straży Miejskiej Miasta Lublin 

Straż Miejska Miasta Lublin została powołana Zarządzeniem nr 2 z dnia 13 maja 1991 r.
Prezydenta  Miasta Lublin.  Dnia  10 czerwca 1991 r.  grupa 35 funkcjonariuszy zapoczątkowała
działalność  Straży  Miejskiej.  Początkowo  funkcjonowała  ona  jako  jeden  z  wydziałów  Urzędu
Miasta Lublin, aby z dniem 1 stycznia 2004 r. przekształcić się w jednostkę organizacyjną Gminy. 

W dniu 24 maja 2005 r. Prezydent Miasta Lublin podczas uroczystej gali na Placu Litewskim
nadał naszej jednostce sztandar. 

W dniu 10 czerwca 2016 roku Straż Miejska Miasta Lublin obchodziła uroczystość 25-lecia
działalności  jednostki.  Obchody  rozpoczęły  się  o  godz.  12.00  w  Centrum  Kultury  przy
ul. Peowiaków 12.  Został  pokazany film na temat historii  naszej  jednostki,  a następnie zostały
wręczone nagrody, awanse i odznaczenia. Uroczystości uświetniały chóry Amabile Zespołu Szkół
nr 1 im. Władysława Grabskiego i Sensorium Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, które wykonały
Tryptyk  Lubelski  Piotra  Selima  ze  słowami  Hanny  Lewandowskiej;  a  także  Teatr  Panopticum
Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” ze spektaklem „ESCape”. 

W  trakcie  uroczystości  pięć  osób  zostało  odznaczonych  medalami  Prezydenta  Miasta
Lublin.  Byli  to:  Anna  Czarnecka-Pawłowska,  Wanda  Grabowska,  Robert  Gogola,  Marek  Łuka
i Bartłomiej Stępski. Oprócz tego 20 funkcjonariuszy otrzymało awans służbowy. 

W trakcie  dwudziestopięcioletniej  działalności  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin  wiele  osób
i instytucji wspierało  naszą jednostkę w jej działaniach na rzecz ochrony porządku publicznego
w Mieście Lublin. W uznaniu szczególnego zaangażowania Komendant Straży Miejskiej wręczył
statuetki stanowiące symboliczny wyraz wdzięczności za pomoc i wsparcie. Statuetki otrzymali:
Prezydent  Miasta  Lublin,  dr  Krzysztof  Żuk,  Dyrektor  Wydziału  Bezpieczeństwa  Miasta
i Zarządzania Kryzysowego, pan Jerzy Ostrowski, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, insp.
Paweł Dobrodziej,  Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej  w  Lublinie,  pan  Wojciech  Piekarczyk,   Lubelski  Wojewódzki  Inspektor  Ochrony
Środowiska,  pan  Leszek  Żelazny,   Komendant  Wydziału  Żandarmerii  Wojskowej  w  Lublinie,
podpułkownik Andrzej Drozd, kapelan Straży Miejskiej Miasta Lublin, ks. prałat Jan Kiełbasa. 
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Zadania na rok 2017 

Zadania i plany Straży Miejskiej Miasta Lublin na rok 2017 przedstawiają się następująco:

1.  Dalsze  rozszerzanie  współpracy  z  samorządem  lokalnym  (Radami  Dzielnic)  –
identyfikacja potrzeb mieszkańców i bezpośrednie reagowanie na nie,

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

3.  Stałe kontrole pod kątem czystości i porządku na terenie miasta, a w szczególności:
- spalania niedozwolonych substancji w piecach domowych i na wolnym powietrzu,
- plakatów i ulotek w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
4.  Współpraca  z  MPK Lublin  –  kontrola  przystanków komunikacji  miejskiej  pod  kątem

czystości, porządku i estetyki oraz aktów wandalizmu,
5. W zakresie ruchu drogowego – dalsze działania zmierzające do uporządkowania strefy

płatnego parkowania oraz kwestii wjazdu pojazdów nieuprawnionych na Stare Miasto. 
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