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MISJA STRAŻY MIEJSKIEJ

 Straż Miejska jest do ochrony porządku 
publicznego na terenie Gminy Mosina i spełnia 
służebną rolę wobec społeczności lokalnej, 
wykonując swoje zadania z poszanowaniem 
godności i praw człowieka.



 Rok 2016 był dla Straży Miejskiej w Mosinie okresem działań nakierowanych
przede wszystkim na utrzymanie spokoju i porządku na terenie gminy.
Szczególny nacisk kładliśmy na poprawę czystości, dyscyplinowanie właścicieli
posesji, zwalczanie procederu nielegalnego handlu oraz umieszczania plakatów,
reklam, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych, przeciwdziałanie
spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych, respektowania przez
kierowców pojazdów przepisów ruchu drogowego, utrzymania zimowego (ulic,
chodników) oraz na działalność profilaktyczną.

 Szczególne miejsce wśród celów na rok 2016 zajęła współpraca rewirowych ze
społecznością lokalną oraz jej przedstawicielami. Prowadziliśmy konsultacje
z Radami Osiedli i Radami Sołeckimi na rzecz określenia priorytetów dla
poszczególnych części naszej Gminy, gdyż zależało nam na aktywnym dialogu
z mieszkańcami. Uczestniczyliśmy w zebraniach sołeckich, 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 wioskach
i w osiedlach.



Patrol „Środowisko” we współpracy z Referatem Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Urzędu Miejskiego w Mosinie prowadził kontrole pod kątem utrzymania porządku
na terenie Gminy Mosina, szczególną uwagę kierując na kwestie spalania
w piecach, tworzenia dzikich wysypisk śmieci, prowadzenia nielegalnej wycinki
drzewostanu, odławiania i przewożenia zwierząt do schroniska w Skałowie.

Kontrolowano prawidłowości parkowania pojazdów:
Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy niejednokrotnie stwarzają zagrożenie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także stanowią dużą uciążliwość dla
mieszkańców miasta. Choć priorytetem dla naszej jednostki są obecnie
zagadnienia związane z czystością i porządkiem, funkcjonariusze nie
zaniedbują również kontroli ruchu drogowego. Nie należy przy tym zapominać,
że interwencje w sprawie pojazdów stanowią najliczniej zgłaszaną grupę
wykroczeń
Od wiosny 2016 roku prowadzono kontrole w parkach, na skwerach oraz
przyległych terenach leśnych, ścieżkach rowerowych z użyciem
sprzętu rowerowego.



Statystyka przeprowadzonych 
patroli w 2016 roku

 W 2016 roku Straż Miejska w Mosinie wykonała 
1014 patroli w tym 504 patrole piesze, 48 paroli 
rowerowych



Zakup nowego samochodu „Dacia Daster”



Zakup rowerów, patrole rowerowe



lp Rodzaj czynności

1 interwencje porządkowe 1236

2 interwencje drogowe 497

3 Asysta 849

4 MKK/porzadkowe 78

5 MKK/drogowe 13

6 osoby legitymowane 1733

7 osoby pouczone 1642

8 interwencje w stosunku do zwierząt 165

Statystyka wyników Straży Miejskiej 
w Mosinie 

za 2016 rok

Razem



9 osoby nietrzeźwe 15

10 kontrola sklepów/targowiska miejskiego 2860

11 kontrola posesji 2420

12
współdziałanie z innymi referatami/ Strażami 

Miejskimi
950

13
kontrola obiektów użyteczności publicznej 

(parki/świetlice/pl. zabaw/wieża 
widokowa/itp..

3907

14 sporządzanie pism-notatek urzędowych 179

15
odpowiedzi na interpelacje radnych UM w 

Mosinie
13

16 współpraca z Policją 74

17 Przekaz.Policji 15

18
wspólne parole z POLICJĄ                                             

w godz. 18.00-02.00
58

19
Zabezpieczanie imprez na terenie Gminy

16



20 nadzór nad ukaranymi 139

21
Ilość przepracowanych godz. przez ukaranych 

wyrokiem Sądu Rejonowego
2039

22 Ilość zebranych worków śmieci 267

23 PRACA W MONITORINGU 18.00-02.00 61

24 Kontrola bezpiecznego dojścia do szkół 313

25 Ilość interwencji w stosunku do zwierząt 165

26 Ilość odłowionych zwierząt 112



W miesiącu sierpniu 2015 roku, dla lepszego kontaktu z mieszkańcami cały obszar
gminy podzielony został na rewiry. Do powstałych rewirów przydzieleni zostali strażnicy zwani dalej
„ rewirowymi”. Każdy rewirowy odpowiada za przydzielony teren, czuwa nad porządkiem
wynikającym z ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i uchwał dotyczących prawa miejscowego jest
w bezpośrednim kontakcie z radami sołeckimi i osiedlowymi uczestniczy w zebraniach, na których
mieszkańcy mogą zgłaszać problemy ich życia codziennego.

Spalanie odpadów

Jednym z zadań strażników była kontrola spalania odpadów w piecach na terenie
gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, termiczne przekształcanie
odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach .

Przepis ten ma na celu nie tylko ochronę środowiska, ale również zdrowia
i życia ludzkiego przed niebezpiecznymi substancjami, jakie mogą powstać podczas spalania,
zwłaszcza tworzyw sztucznych. Wykroczenie to zagrożone jest mandatem karnym w wysokości
nawet do 500 zł.

Praca „REWIROWYCH”



Między innymi prowadzono kontrole pod kątem spalania odpadów na wolnym
powietrzu (na działkach, posesjach itp.), powstający dym jest nie tylko uciążliwy dla okolicznych
mieszkańców, ale również może powodować zagrożenie poprzez pogorszenie widoczności na
drogach. Funkcjonariusze prowadząc kontrole wielokrotnie stwierdzali, że w piecach spalany był
opał węglowy.

Nigdy nie stwierdzono problemu z wpuszczeniem strażników do pomieszczeń, gdzie
zainstalowany był piec, w celu przeprowadzenia kontroli spalanego opału.

Łącznie roku 2016 strażnicy  przeprowadzili 164 kontrole.



Ujawnione  miejsce spalania 
odpadów budowlanych

Dymaczewo Stare

DASZEWICE, JEDNA Z KONTROLOWANYCH KOTŁOWNI.
PIEC TYPU ANGIELKA OPALANY DREWNEM.

DYMACZEWO ST. WYGLĄD 
DYMU PRZY UŻYCIU WĘGLA.



Zajęcie pasa drogi



Zaniedbania porządkowe i dzikie wysypiska

W roku 2016 Straż Miejska prowadziła intensywne działania w celu lokalizowania
i usuwania dzikich wysypisk tworzących się na terenie miasta i gminy.

W wykrywaniu dzikich wysypisk i doprowadzaniu do uprzątnięcia zaniedbań angażowano osoby
ukarane przez Sąd a skierowane do odpracowania w ramach nałożonej kary . Łącznie na trenie
miasta i Gminy przepracowali oni 2039 godzin.

W wyniku przeprowadzonych kontroli zlikwidowano liczne dzikie wysypiska
i zaśmiecone miejsca na terenie miasta i gminy. Zebrano 267 worków śmieci.



Skazani pracujący na rzecz gminy



Prace porządkowe
wykonywane 
pod nadzorem

SM Mosina
SKAZANI PRACUJĄCY NA RZECZ GMINY



Porzucone płyty 
eternitu

Daszewice

PRZYKŁADOWE MIEJSCA NA TERENIE NASZEJ GMINY 
UPRZĄTNIĘTE PRZEZ SKAZANYCH, PRACUJĄCYCH POD 

NADZOREM STRAŻNIKÓW



Plakaty i ulotki

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

Strażnicy zwracali się niejednokrotnie do właścicieli nieruchomości o usunięcie nielegalnie
umieszczonych ogłoszeń. Działania te doprowadziły do poprawy estetyki miasta.



Rozwieszone plakaty 
wyborcze

na słupach oświetlenia 
wysokiego
Sasinowo

PRZYKŁAD NIELEGALNEGO ROZWIESZANIA OGŁOSZEŃ.



Kontrola wyprowadzania psów

Straż Miejska prowadziła kontrole pod kątem wypuszczania psów, tj. właściwego nadzoru nad
zwierzętami oraz sprzątania nieczystości przez ich właścicieli. Kontrole takie prowadzone były
w miejscach, które zgłaszane były nam przez mieszkańców, a także w miejscach, w których podczas
codziennej pracy strażników stwierdzono występowanie takiego problemu.

Kontrole te prowadzone są stale i będą kontynuowane, dopóki będzie istniało
zapotrzebowanie na takie działania, tj. dopóki będzie istniał problem wyprowadzania psów bez
zachowania koniecznych środków ostrożności oraz sprzątania po psach. Niemniej jednak w trakcie
codziennej służby zauważamy, że zmieniło się podejście mieszkańców miasta co do kwestii
właściwego wyprowadzania psów i coraz więcej właścicieli zwierząt dba o to, aby sprzątać nieczystości
po swoich pupilach.
Zwierzęta będące wypuszczane bez kontroli były odławiane. Umieszczane w przytulisku
prowadzonym przez Zakład Usług Komunalnych, a następnie w 5 dniu pobytu odwożone do
schroniska powiatowego w Skałowie.



Kontrola tabliczek administracyjnych z oznakowaniem nieruchomości 

W 2016 r. Straż Miejska przeprowadziła szeroko zakrojoną kontrolę oznakowania nieruchomości
tabliczką z numerem porządkowym. Skontrolowano 2420 posesje, stwierdzono uchybienia
w 19 przypadkach. Obowiązek umieszczenia tabliczki należy do właścicieli nieruchomości
zabudowanych lub innych osób, które takimi nieruchomościami władają, a są uwidocznione
w ewidencji gruntów i budynków. Brak właściwej tabliczki z numerem porządkowym może
powodować trudności z dotarciem pod wskazany adres między innymi służbom ratowniczym.

Zgodnie z art. 64 § 1Kodeksu wykroczeń, kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub
użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo
utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub
placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
W przypadku stwierdzonych uchybień w oznakowaniu posesji, funkcjonariusze udzielali pouczeń,
a jeśli nie zastano domowników, pozostawiano informację o obowiązku umieszczenia tabliczki
z numerem posesji w widocznym miejscu, w terminie 14 dni od dnia kontroli. W tym czasie udzielono
18 pouczeń i wystawiono 1 mandat karny dla właściciela posesji, który nie dopełnił tego obowiązku
pomimo wcześniejszej informacji.



Przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu

W roku 2016 Straż Miejska nałożyła 5 mandatów na kwotę 500 zł za spożywanie napojów
alkoholowych w miejscu niedozwolonym.

Zabezpieczenie imprez masowych

W roku 2016 r. funkcjonariusze naszej straży  zabezpieczali łącznie 16 imprez na terenie 
Gminy, w tym 5 wspólnie z Policją. Były to uroczystości państwowe i kościelne oraz zgromadzenia 
publiczne, manifestacje, imprezy rekreacyjno-sportowe.

Do uroczystości i imprez zabezpieczanych pod względem ładu, spokoju i porządku
publicznego przez funkcjonariuszy naszej jednostki należały, między innymi :



 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 Zabezpieczenie przejścia wiernych – Droga Krzyżowa

w Krośnie
 Rajd rowerowy po Gminie Mosina
 Obchody święta 3 Maja
 Dni Mosiny
 Procesja Bożego Ciała
 Czytanie publiczne pod Szwalnią
 Cross Maraton
 Szeroko na Wąskiej
 Spotkanie z Polską
 Rajd turystyczny MTB2016
 Zabezpieczenie parkingów z okazji „Dnia Wszystkich Świętych”
 Dzień Niepodległości
 Bieg pamięci Konstantynowo
 Mikołajki
 Zakończenie 2016 roku

Zabezpieczane imprezy



ZABEZPIECZANIE IMPREZ I WYDAŻEŃ 
ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY.



Współpraca z referatami Urzędu Miasta
i Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, sołtysami, 

przewodniczącymi rad osiedlowych innymi Strażami Miejskimi 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzali na rzecz innych referatów UM
niejednokrotnie wspólne kontrole z w zakresie: kontroli nieruchomości, w sprawie dzikich
wysypisk na terenie miasta i gminy oraz w związku z wypalaniem śmieci, a także pozbywaniem się
nieczystości płynnych.

Strażnicy Straży Miejskiej w 2016 roku na rzecz innych referatów UM, GZZK , sołtysami, 
przewodniczącymi rad osiedlowych i dla innych Straży Miejskich przeprowadzili 945 kontroli.



Współpraca ze służbami mundurowymi 
Policją i innymi Strażami Gminnymi /Miejskimi.

Policja 

Straż Miejska w ramach swych ustawowych zadań prowadziła stałą współpracę z Policją,
a także informowała o wynikach swych działań Komendanta Wojewódzkiego Policji.

W roku 2016 prowadzone były następujące wspólne działania:
58 wspólnych patroli z funkcjonariuszami Policji: 

Zadanie to wykonywał 2 dwuosobowy, pieszy patrol i patrole zmotoryzowane
(w składzie policjant – strażnik), którego zadaniem było systematyczne i bieżące czuwanie oraz
zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta, na wioskach oraz w rejonach placówek
oświatowych. Patrole podczas wykonywania swoich zadań wylegitymowały kilkadziesiąt osób.



Straże Miejskie/gminne

Straż Miejska w Mosinie współpracowała z innymi Strażami Gminnymi(Miejskimi) z całej
Polski. Polegała ona na wymianie danych, udziału we wspólnych szkoleniach oraz doręczaniu
korespondencji do mieszkańców Naszej Gminy.

Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna

Współdziałanie z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną polegało na udzielaniu pomocy
w zabezpieczaniu wypadków, kolizji drogowych, zdarzeń losowych, miejsc prowadzenia akcji
ratunkowych, a także ewakuacji osób z miejsc zagrożonych oraz w ramach współpracy - pomoc przy
wycince połamanych drzew przez wichury, organizacji parkingów przy cmentarzach z okazji dnia
Wszystkich Świętych.



Wspólne działania
przy wycince drzewa

WSPÓLNE PATROLE Z POLICJANTEM



Współpraca z instytucjami

Straż Miejska na pisemne wnioski dyrekcji szkół i przedszkoli uczestniczyła
w zabezpieczeniu szkolnych i przedszkolnych imprez, i uroczystości. Okolice szkół patrolowane były
pod kątem zakłócania spokoju i porządku oraz spożywania alkoholu i palenia papierosów przez
młodzież. Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej wielokrotnie prowadzili w szkołach
i przedszkolach pogadanki na tematy związane z bezpiecznym zachowaniem na drodze, zagrożeniami
wynikającymi ze spożywania alkoholu i palenia papierosów, bezpiecznym zachowaniem podczas
wypoczynku wakacyjnego itp.(razem 11 pogadanek)

Wspólnie z Policją przeprowadzono akcje „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczny senior”.
Podczas działań przeprowadzono spotkania i rozmowy uświadamiające o codziennych zagrożeniach,
oszustach. W ramach akcji rozdawane były ulotki informacyjne oraz odblaski.



Przedszkole
W

Wiórku

PRELEKCJE I POGADANKI ORAZ UDZIAŁ W 
SPOTKANIACH Z MŁODZIEŻĄ SĄ STAŁYM 

ELEMENTEM NASZYCH DZIAŁAŃ.



Schronisko dla Zwierząt 

W roku 2016 strażnicy Straży Miejskiej odebrali ponad 165 zgłoszeń na temat
bezdomnych i dzikich zwierząt przebywających na terenie miasta. Wiele z nich niestety dotyczyło
zwierząt rannych lub martwych po kolizji z pojazdami. Przypadki takie zgłaszane były do Referatu
Ochrony Środowiska UM w Mosinie jak również do firmy FALKO oraz weterynarza, który ma
podpisaną umowę do wykonywania czynności na rzecz Gminy w postaci odłowu bezdomnych,
dzikich oraz usuwanie padłych zwierząt.

W minionym roku odnotowano także zwiększającą się liczbę zgłoszeń na temat 
pojawiających się dzików i lisów na terenach należących do Gminy. 

Odłowiono 112 zwierząt (psy, koty, żółw, ptaki, kuny) nałożono 32 MKK na kwotę 2780 zł



Dzik na prywatnej posesji
W centrum Mosiny

CZĘŚĆ ODŁOWIONYCH PSÓW.



POMAGAMY RÓWNIEŻ INNYM ZWIERZĘTOM, KTÓRE TEGO 
POTRZEBUJĄ.



Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mosinie

Współpraca z OPS polegała przede wszystkim na informowaniu o problemach socjalnych
mieszkańców Naszej Gminy oraz pomocy osobom bezdomnym. W okresie zimowym wraz ze spadkami
temperatur realnie wzrasta zagrożenie życia i zdrowia tych osób. Funkcjonariusze naszej jednostki
wykonując swoje codzienne obowiązki służbowe lokalizowali ich miejsca pobytu, reagowali
w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia oraz przekazywali informacje o ofercie pomocowej.
W okresie zimowym strażnicy miejscy prowadzili wzmożone, cykliczne kontrole miejsc, w których
mogą przebywać osoby bezdomne. Weryfikowane były te, w których bezdomni przebywali
w poprzednim sezonie, ustalane były nowe.

Działania te w okresie jesienno-zimowym skupiały się na problemie ludzi wykluczonych,
pozbawionych własnego lokum, dotkniętych chorobami, którzy adaptowali na prowizoryczne
„mieszkania" pustostany, altany śmietnikowe, wnęki budynków, zajmowali altany działkowe,
przebywali na dworcach PKP i PKS.

Informacje o osobach potrzebujących pomocy przekazywane były przez naszą jednostkę
do OPS w Mosinie.



Jeden z monitorowanych
pustostanów

OPUSZCZONE OBIEKTY SĄ MONITOROWANE POD KĄTEM 
PRZEBYWANIA OSÓB BEZDOMNYCH ORAZ MŁODZIEŻY.



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

Kontrola ruchu drogowego

Kontrola prędkości

W związku ze zmianą Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dniem 01 stycznia 2016 roku
zakazano prowadzenia kontroli prędkości z użyciem fotoradaru przez Straże Gminne (miejskie)



Nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów



Nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów



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.

Monitoring wizyjny
Monitoring miejski składa się z dwóch systemów analogowego 12 kamer umieszczonych 

na terenie miasta Mosina(powstał w 2012roku) oraz nowszego monitoringu cyfrowego obsługującego 
wzgórze Pożegowskie, targowisko i tężnię (powstał w 2014 roku) 9 kamer.

Obsługą kamer monitoringu miejskiego zajmuje się  referent do spraw monitoringu 
Straży Miejskiej. Dzięki niemu ujawniono liczne przypadki wybryków chuligańskich, niszczenia mienia, 
zakłócania spokoju oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. 

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

W roku 2016 dyżurna monitoringu przekazała do realizacji 143 interwencje.



Ujęcie sprawców:

- Niszczenia kosza na śmieci w „Ptasim Parku”
- Niszczenia obudowy toalety stojącej na parkingu „Zielonego Rynku”
-Bijących się przy wjeździe na „miejskie targowisko”
-Pisania flamastrami po konstrukcji „Tężni”

Łącznie 18 interwencji przekazano do KMP w Mosinie, 5 dokumentacji zabezpieczono
poprzez zgranie na CD do dalszych postępowań dla KMP w Mosinie, 94 interwencji przekazano dla
patrolu Straży Miejskiej,3 sprawy przekazano dla Referatów UM, dokonano 16 sprawdzenia dla
mieszkańców Naszej Gminy.



Podnoszenie kwalifikacji przez funkcjonariuszy i pracowników 
Straży Miejskiej

W roku 2016 funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczyli w kursach i szkoleniach, mających na 
celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności.

Były to zarówno szkolenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Z ważniejszych można
wymienić:
 Szkolenie oskarżycieli publicznych,
 Poprawny i przejrzysty język urzędowy – redagowanie aktów administracyjnych 

i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym, e-puap
 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 Szkolenie z Pierwszej pomocy przedmedycznej,
 Szkolenie w zakresie zwalczania problemów alkoholowych i kontroli placówek prowadzących 

sprzedaż napojów alkoholowych
 Szkolenie z odławiania zwierząt



KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ



Zadania na rok 2017

1.Nasza jednostka planuje i nadal będzie rozszerzać współpracę z instytucjami miejskimi, Radami
Osiedli i Sołeckimi oraz służbami mundurowymi w celu jeszcze bardziej skutecznego utrzymania ładu
i porządku na terenie Gminy.

2. Rewirowi i ich zadania:
W dalszym ciągu rewirowi będą utrzymywać stały kontakt z Radami osiedlowymi, Radami sołeckimi, 
spółdzielniami mieszkaniowymi, administracjami i wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie szeroko 
rozumianego porządku na terenach pozostających w ich zarządzie. 

3. Patrol „Środowisko”:
W roku 2017 Patrol „Środowisko” we współpracy z referatem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Mosinie będzie kontynuował kontrole pod kątem utrzymania porządku
i czystości na terenie Gminy Mosina, szczególną uwagą obejmując kwestie spalania odpadów oraz
tworzenia się dzikich wysypisk i nielegalnej wycinki drzewostanu.



4. Czystość i porządek:
Straż Miejska w Mosinie szczególną uwagą będzie obejmować zagadnienia związane
z szeroko pojętym zachowywaniem czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Mosina.
Do kwestii porządkowych będziemy zaliczać przede wszystkim:
• spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, co często wiąże się z innymi wykroczeniami,
• zakłócanie spokoju dewastacja oraz zaśmiecanie.
• Straż Miejska nadal będzie monitorować miejsca, w których występują tego typu problemy oraz
inne miejsca zgłaszane nam przez mieszkańców, jak również te, które strażnicy stwierdzają podczas
codziennej służby.
• Ponadto w roku 2017 kontynuowane będą kontrole pod kątem prawidłowości wyprowadzania
psów oraz sprzątania nieczystości po nich.

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



6. Od wiosny 2017 w związku z posiadaniem sprzętu rowerowego kontynuowane będą patrole
rowerowe, które szczególnie będą nastawione na zapewnienie porządku w parkach, na skwerach
i przyległych terenach leśnych, a także dbać będą o przejezdności i stan technicznego ścieżek
rowerowych.

7. Kontynuowane będą  prace porządkowe na terenie gminy w oparciu o osoby skierowane przez 
Sąd do odpracowania zasądzonych godzin prac społecznie użytecznych. 



Dziękuję za uwagę


