SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Straży Miejskiej w Rzeszowie
w 2014 roku

Misja Straży Miejskiej w Rzeszowie
Straż Miejska powołana jest
do ochrony porządku publicznego
na terenie Miasta Rzeszowa
i spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując
swoje zadania
z poszanowaniem godności i praw człowieka.

Rzeszów, luty 2015 r.

Szanowny Panie Prezydencie.

Przedstawiam sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2014 r.
Straż Miejska w Rzeszowie jako samorządowa, umundurowana formacja powołana do
ochrony spokoju i porządku publicznego działa na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych oraz innych przepisów ustaw i aktów prawa miejscowego.
Nasza Straż została powołana 19 marca 1991 roku uchwałą Nr 16/21/91 Rady Miasta Rzeszowa i ma
już prawie ćwierć wieku.
W swoich działaniach współpracujemy z Policją i innymi formacjami odpowiedzialnymi za
ratowanie życia i zdrowia ludzi, ochronę i bezpieczeństwo publiczne, porządek w komunikacji oraz
zabezpieczanie awarii, miejsc przestępstw, katastrof i wypadków a przede wszystkim dbamy
o czystość i porządek w mieście.
Ścisła współpraca odbywa się również z Wydziałami i Jednostkami Organizacyjnymi Urzędu Miasta
Rzeszowa, a także organizacjami społecznymi.
Pracujemy w systemie ciągłym, na 3 zmiany, w każdy dzień roku. Nasze patrole piesze wystawiane
są na poszczególne osiedla miasta, obsługiwane przez 32 strażników rejonowych, którzy zadania
wykonują na przydzielonych im rejonach, współpracują przy tym z Radami Osiedli, wsłuchują się w
problemy mieszkańców pomagając je skutecznie

rozwiązywać. W soboty i niedziele strażnicy

działają też na miejskich targowiskach dbając o porządek i przestrzeganie regulaminu targowisk
a w ich pobliżu o płynność przejazdu pojazdów.
Instytucja rejonowego znana jest również w Policji, jednak ze względu na wzrost przestępczości
Policja zmuszona jest do zajmowania się głównie poważnymi naruszeniami prawa i nie ma
możliwości skupienia się na sprawach z zakresu czystości i porządku w mieście.
Straż Miejska natomiast nie została powołana ani też wyposażona do walki z przestępczością.
Jej podstawowe zadania to przede wszystkim zadania porządkowe i profilaktyczne, dzięki czemu
Policja ma możliwość skoncentrowania sił na walce z przestępczością.
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Dlatego też strażnik rejonowy spełnia rolę funkcjonariusza pierwszego kontaktu w przydzielonym mu
rejonie. W dużej mierze właśnie na niego spada obowiązek egzekwowania od mieszkańców
i działających na terenie miasta firm i instytucji przepisów dotyczących porządku publicznego oraz
prawa miejscowego.
W szczególny sposób patrolujemy również Śródmieście Rzeszowa wysyłając tam więcej patroli, które
mają zadanie zwracać uwagę na spokój, czystość i porządek w „sercu miasta” a także reagować na
nagminne niestosowanie się kierowców do przepisów ruchu drogowego w tej części Rzeszowa.
Działania w Śródmieściu wspomagane są przez patrol zmotoryzowany zakładający w uzasadnionych
przypadkach blokady na koła pojazdów.
Patrole zmotoryzowane działają też na terenie całego miasta, niemal bez przerwy podejmują
interwencje zauważone lub zgłaszane przez mieszkańców. Patrole te uczestniczą również we
wspólnych kontrolach z Wydziałami i Jednostkami Urzędu, konwojują też dokumenty urzędowe,
między innymi cotygodniowo we wtorki i piątki do działających na terenie miasta punktów obsługi
mieszkańców. Również w środy każdego tygodnia patrol zmotoryzowany wspólnie z pracownikami
Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje kontroli w zakresie składania przez rzeszowian deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Działania Straży Miejskiej uzupełniają zatem działania Policji.

STAN ETATOWY
Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku w Straż Miejska posiada 64 etaty:
lp
Stanowisko
1
komendant
2
zastępca komendanta
3
naczelnik
4
zastępca naczelnika
5
kierownik
6
zastępca kierownika
7
starszy inspektor
8
inspektor
9
młodszy inspektor
10 starszy specjalista
11 specjalista
12 młodszy specjalista
13 starszy strażnik
14 strażnik
15 młodszy strażnik
16 aplikant
Razem strażnicy (suma pkt 1-16)
17 stanowiska urzędnicze
Liczba etatów ogółem
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1
1
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9
5
2
6
11
60
3
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1
1
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WYPOSAŻENIE
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Straż Miejska w Rzeszowie dysponuje:


7 samochodami osobowymi i 2 skuterami,



środkami radiowej łączności bezprzewodowej,



sprzętem komputerowym,



aparatami fotograficznymi,



środkami przymusu bezpośredniego tj. pałkami służbowymi, ręcznymi miotaczami gazowymi,
ręcznymi paralizatorami elektrycznymi i kajdankami.

DZIAŁALNOŚĆ
W ubiegłym roku Straż Miejska podjęła prawie 11 300 interwencji. Dotyczyły one najczęściej:
- nieprawidłowego parkowania pojazdów, wraków lub nie użytkowanych pojazdów,
- spożywania alkoholu czy palenia tytoniu w miejscach zabronionych,
- zakłócania spokoju i porządku publicznego,
- nieporządku na posesji,
- handlu ulicznego poza targowiskami
- spalania odpadów, podrzucania śmieci, „dzikich” wysypisk,
- spuszczania psów ze smyczy, nie sprzątania psich odchodów lub uciążliwości spowodowanych
nieustannym szczekaniem,
- rannych lub padniętych zwierząt,

Ruch drogowy
Częstą przyczyną podejmowania przez strażników interwencji było nieprawidłowe parkowanie
pojazdów wbrew przepisom ruchu drogowego, na przejściach dla pieszych i ścieżkach rowerowych,
jazda wzdłuż po chodnikach. Ujawniliśmy 1685 tego typu wykroczeń które zakończono
postępowaniem mandatowym a także skierowaniem 32 wniosków o ukaranie do sądu przeciwko
kierującym. Na parking strzeżony usunęliśmy 109 pojazdów zaparkowanych w sposób stwarzający
zagrożenie w ruchu drogowym lub utrudniających ruch innym pojazdom.
Wykonując zadania w kwestii bezpieczeństwa i porządku w komunikacji stosowaliśmy
oddziaływanie wychowawcze pouczając 5311 kierowców, którzy zobowiązywali się w przyszłości
przestrzegać przepisy zawarte w kodeksie drogowym.
W przypadkach niszczenia zieleni miejskiej przez parkujące pojazdy 650 razy zakładaliśmy na ich
koła urządzenia blokujące, ściągane po wyciągnięciu konsekwencji prawnych wobec kierowców.
We wtorki i piątki na ulicach miasta prowadzimy wspólne patrole zmotoryzowane z Policją w zakresie
przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierowców pojazdów ciężarowych.
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Wraki pojazdów
W obecnym czasie można spotkać coraz więcej porzuconych pojazdów, których właściciele
z różnych powodów zaprzestali ich użytkowania. Pojazdy takie zauważają miejscy strażnicy podczas
patrolowania rejonów a także mieszkańcy Rzeszowa, którzy informują nas o takich sytuacjach.
Samochody te zalegają na podwórkach, parkingach i przy ulicach miejskich, szpecąc swoim
wyglądem otoczenie, zajmując cenne miejsca parkingowe a także uniemożliwiając porządkowanie
tych miejsc przez służby komunalne. Ich stan techniczny często stwarza zagrożenie dla bawiących
się w pobliżu dzieci.
Doprowadziliśmy do usunięcia z terenu miasta Rzeszowa ponad 50 samochodowych wraków
i pojazdów, których stan wskazywał na nie użytkowanie. W tym celu mając na uwadze art. 50a Prawa
o Ruchu Drogowym wydawaliśmy właścicielom pisemne polecenia usunięcia pojazdów.

Zanieczyszczanie ulic w rejonie prowadzonych budów
Rzeszów nieustannie rozbudowuje się: budowane są osiedla mieszkaniowe, centra usługowo
handlowe i inne obiekty. Bardzo często na budowach tych dochodzi do nie przestrzegania obowiązku
mycia kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na ulice miasta.
Straż Miejska prowadziła regularne kontrole w tym zakresie konsekwentnie pilnując wyposażania
budów w myjki do kół pojazdów oraz bieżącego usuwania błota z ulic i czyszczenia ich nawierzchni.
W roku sprawozdawczym podczas 393 kontroli 180 razy pouczano kierowników budów i polecano im
zarządzenie natychmiastowego czyszczenia ulic.
W 23 rażących przypadkach osoby odpowiedzialne ukarano mandatami karnymi.

Akcja Zima
W zakresie bezpieczeństwa na drogach zimą, funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili
systematyczne kontrole posesji, parkingów i chodników pod kątem odśnieżania i zapobiegania
śliskości oraz zwrócenia szczególnej uwagi na nawisy śnieżne i sople zwisające z budynków
i zagrażające bezpieczeństwu przechodniów. Zwracaliśmy się również do służb miejskich o zlecenie
stałego zimowego utrzymania nie odśnieżanych fragmentów niektórych ulic i chodników.

Nieruchomości
W 2014 roku strażnicy przeprowadzili 21 959 kontroli nieruchomości mając na uwadze
utrzymanie należytego stanu sanitarno-porządkowego, udokumentowania wywozu nieczystości
ciekłych i złożenia do Urzędu Miasta Rzeszowa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Kontrole prowadzone były również pod kątem eliminowania śliskości chodników w okresie zimowym,
eliminowania zagrożenia pożarowego poprzez koszenie traw.
Sprawozdanie Straży Miejskiej w Rzeszowie z działalności w 2014 roku.
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Działania często kończyły się wystawianiem poleceń uporządkowania posesji, następnie dokonywane
były powtórne kontrole, a w przypadku zaniechania przez właściciela swoich obowiązków
stosowaliśmy postępowanie mandatowe.
Jednakże w większości przypadków wystarczało oddziaływanie w postaci rozmów profilaktycznych
i pouczeń.

„Dzikie” wysypiska śmieci
W miejscach mało uczęszczanych, szczególnie na obrzeżach miasta i z dala od zabudowań
w trakcie patrolowania ujawnialiśmy tworzenie nielegalnych, tak zwanych „dzikich” wysypisk śmieci.
Niekiedy odpady podrzucane nielegalnie w tych miejscach pozwalały dotrzeć do sprawcy
podrzucenia, zawierały bowiem dokumenty z danymi osobowymi, np. fakturami, zaadresowanymi
kopertami itp. Dzięki temu w 10 przypadkach w toku prowadzonych czynności sprawcy pozbywania
się odpadów w ten nielegalny sposób zostali ustaleni, a następnie ukarani mandatami karnymi.
Sporządzane były również wnioski o ukaranie do Sądu.
W 12-tu innych sytuacjach do właścicieli terenów, na których stwierdzone zostały wysypiska,
występowaliśmy pisemnie polecając uporządkowanie terenu.

Graffiti
Chociaż w ostatnich latach dzięki działaniom strażników ilość graffiti spotykanych na
budynkach, stacjach transformatorowych i innych obiektach znacząco się zmniejszyła, to problem ten
nadal występuje. W przypadku ujawniania kolejnych graffiti wydawaliśmy na bieżąco polecenia ich
usunięcia. W większości przypadków wystarczały ustne polecenia a jeśli nie, wystosowywaliśmy
pisma polecające zamalowanie napisów i rysunków. W 2014 roku takich pism było 150.

Plakaty, ulotki i reklamy
Likwidowaliśmy również ulotki i ogłoszenia rozklejane w miejscach niedozwolonych, między
innymi na drzewach, latarniach ulicznych i rynnach. Ustaleni przez nas sprawcy naklejania ulotek byli
zobowiązywani do ich usunięcia i w 20 przypadkach pouczani a w 10 ukarani mandatami karnymi.
W maju 2014 roku odbyły się Wybory do Europarlamentu a w listopadzie Wybory Samorządowe.
W okresie przed i po tych wyborach wielokrotnie interweniowaliśmy w komitetach wyborczych
w przypadkach naklejania agitujących plakatów w miejscach zabronionych, oraz w przypadkach
zaklejania plakatami obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej.
Kontrolowaliśmy również stan reklam umieszczonych na terenie miasta pod kątem ich legalności
i estetyki, doprowadzając w uzasadnionych przypadkach do ich usunięcia.

Sprawozdanie Straży Miejskiej w Rzeszowie z działalności w 2014 roku.
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Dbając o estetyczny wygląd obiektów budowlanych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan
elewacji i urządzeń zewnętrznych, wystosowywaliśmy pisma do właścicieli prosząc o odnowienie
elewacji budynków. Spowodowało to zdecydowaną poprawę estetyki Naszego Miasta.

Bezdomni
Rzeszowscy strażnicy w 2014 roku przeprowadzili 341 kontroli miejsc, w których przebywają
i nocują bezdomni. Miejsca te są na bieżąco zgłaszane przez strażników, którzy patrolując
przydzielone im rejony napotykają koczowiska. Są to najczęściej pustostany, prowizoryczne namioty
i tym podobne.
Kontrole dokonywane były w okresie występowania niskich temperatur od jesieni do wiosny,
w szczególności zimą, zarówno w dzień jak i w nocy. Podczas kontroli strażnicy sprawdzali w jakim
stanie bytowym znajdują się bezdomni. Osoby te informowane były o wszelkich możliwościach
otrzymania pomocy socjalnej i zachęcane do przeniesienia się do Towarzystwa Pomocy im. Św.
Brata Alberta w Rzeszowie lub Schroniska Dla Kobiet w Niechobrzu.
Niestety, ponieważ z bezdomnością często idą w parze problemy alkoholowe, wielu bezdomnych nie
decyduje się na przeniesienie do wymienionych ośrodków, w których obowiązuje bezwzględny zakaz
spożywania alkoholu.
W działaniach dotyczących osób bezdomnych Straż Miejska współpracowała z Rzeszowskim
Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta
i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Organizowano wspólne akcje, podczas których
bezdomnym przebywającym poza schroniskami rozwożone były racje żywnościowe.

Alkohol
Problem spożywania alkoholu za sprawą negatywnych zachowań osób nietrzeźwych
przekłada się przede wszystkim na demoralizację dzieci oraz zagraża poczuciu bezpieczeństwa
mieszkańców.
Dlatego jednym z wielu zadań rzeszowskiej Straży w 2014 r. było także przeciwdziałanie przypadkom
spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem: w obrębie placówek handlowych, w parkach,
w obrębie placów zabaw, szkół i innych.
Łącznie w takich miejscach strażnicy podjęli 539 interwencji, podczas których spowodowali
odwiezienie do Izby Wytrzeźwień 35 osób ze względu na ich zachowania lub wizerunek. W 39
przypadkach w związku z naruszeniem postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nałożono mandaty karne.
Szkodliwym zjawiskiem jest nieprzestrzeganie zakazów dotyczących sprzedaży alkoholu
osobom niepełnoletnim. Przeciwdziałając temu zjawisku strażnicy przeprowadzili 261 kontroli
punktów sprzedaży alkoholu, tj. sklepów i lokali gastronomicznych. Sprawdzali przy tym, czy
przestrzegany jest obowiązek eksponowania ostrzeżeń o szkodliwości działania alkoholu.
Sprawozdanie Straży Miejskiej w Rzeszowie z działalności w 2014 roku.
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Papierosy
W związku z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych oraz wyznaczającą dodatkowe strefy wolne od dymu tytoniowego uchwałą Rady Miasta
Rzeszowa, na przystankach komunikacji publicznej oraz w miejskich parkach i skwerach ujawniliśmy
170 przypadków palenia tytoniu, przy czym 55 osób zostało ukaranych mandatami karnymi a 115
osoby pouczono o zakazie palenia w tych miejscach.
Mając na uwadze zgłoszenia dyrekcji rzeszowskich placówek oświatowych prewencyjnie patrolowano
również rejony przyległe do Szkół, szczególnie w godzinach trwania tzw. długich przerw,
zapobiegając paleniu tytoniu przez niepełnoletnich uczniów.

Handel
Straż Miejska prowadziła regularne kontrole na rzeszowskich targowiskach przy ulicach
Targowej, Moniuszki i Dołowej oraz na terenie Giełdy Samochodowej, dbając o porządek i czystość
w miejscach prowadzenia handlu oraz o przestrzeganie przez sprzedawców i dostawców towarów
regulaminów targowisk i przepisów sanitarnych.
Podejmowane przez Straż były także interwencje mające na celu eliminowanie handlu ulicznego,
prowadzonego najczęściej w miejscach zabronionych, często w pobliżu targowisk, a także na ulicach
i chodnikach. W 76 przypadkach pouczano handlujących i skutecznie doprowadzano do
natychmiastowego zaprzestania handlu, a w przypadkach niestosowania się do poleceń osoby
handlujące karane były mandatami.
Specjalne akcje kontrolne prowadzone były w okresie przed Świętem Zmarłych. W wielu miejscach
na ulicach zezwolono bowiem na handel zniczami i chryzantemami jednak za wydanym zezwoleniem.
Kontrolowaliśmy, czy handlujący takie zezwolenia posiadali.

Zwierzęta
Egzekwowaliśmy wywiązywanie się osób posiadających psy z obowiązku ich szczepienia,
wyprowadzania na smyczy i w kagańcu oraz sprzątania po nich. W tym celu codziennie w godzinach
porannych w różne części miasta wysyłany jest specjalny patrol, który ma zadanie egzekwowanie od
właścicieli zwierząt tych obowiązków. Zadania te pełnili także

strażnicy rejonowi patrolując

przydzielone im rejony.
Kontrole w tym zakresie mają charakter przede wszystkim prewencyjny. Właściciele wyprowadzanych
psów na widok umundurowanych strażników chcąc uniknąć konsekwencji prawnych natychmiast
wiążą spuszczone psy i bez zawahania sprzątają po nich.
W 2014 r. w związku z nie wywiązywaniem się z obowiązków właścicieli psów udzieliliśmy 330
pouczeń i ukaraliśmy 23 osoby.
W sytuacjach stwierdzenia bezdomnych, porzuconych lub zagubionych psów wielokrotnie
wzywaliśmy pracowników schroniska „Kundelek” w celu zabrania tych zwierząt do schroniska.
Sprawozdanie Straży Miejskiej w Rzeszowie z działalności w 2014 roku.
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Ponadto Straż Miejska współpracowała z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt
organizując wspólne interwencje w przypadkach niezgodnych z ustawą o ochronie zwierząt
warunków trzymania psów, np. zbyt krótkiej uwięzi, głodzenia i znęcania się nad zwierzętami.

W poszukiwaniu pożywienia coraz częściej na tereny miasta podchodzą dzikie zwierzęta. Przychodzą
z pól i z lasów, widywane są często na obrzeżach a nawet w centrum miasta. Wiele z nich ginie
potrącone przez pojazdy, wiele zostaje rannych próbując pokonać ogrodzenia. Po opatrzeniu ran
przez weterynarzy w wielu przypadkach udaje się przewieźć i wypuścić je do ich naturalnego
środowiska. W ubiegłym roku 170 razy wzywaliśmy lekarzy weterynarii do rannych zwierząt,
natomiast do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przesłaliśmy około 400 informacji
o padniętych zwierzętach znalezionych na terenie Rzeszowa.

Rady Osiedli
Aby zapewnić skuteczniejsze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego, w Straży Miejskiej w Rzeszowie 32 osoby pełni funkcje strażników rejonowych.
Poszczególni rejonowi patrolują przydzielone im tereny osiedli, współpracują z Radami Osiedlowymi i
innymi instytucjami społecznymi oraz mieszkańcami. Współpraca ta ma na celu bieżące
rozwiązywanie problemów mieszkańców poszczególnych osiedli oraz podejmowanie działań
w sposób zgodny z oczekiwaniami społeczności lokalnej.
Strażnicy rejonowi obowiązkowo uczestniczą w zebraniach Rad Osiedli, pełnią również dyżury
w siedzibach Rad, aby umożliwić mieszkańcom osiedli lepszy z nimi kontakt.
Ogółem w 2014 roku strażnicy rejonowi uczestniczyli w 119 zebraniach Rad Osiedli i spotkaniach
z mieszkańcami.

Imprezy Masowe
W 2014 roku strażnicy pełnili ogółem 428 służb zabezpieczając imprezy masowe
i uroczystości odbywające się w Rzeszowie. Do najważniejszych należały: Orszak Trzech Króli,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, Półmaraton
Rzeszowski, Uroczystości Kanonizacyjne Jana Pawła II, Juwenalia, Noc Muzeów, liczne festyny i Dni
Osiedli, uroczystości Bożego Ciała, Europejski Stadion Kultury, Festival Carpathia, Puchar Europy
w Kolarstwie Ręcznym, Ultramaraton, Festiwal Zespołów Polonijnych, Wyścig kolarski Tour De
Pologne, Rajd Rzeszowski, Dożynki, Bieg Solidarności, wizyta Prezydenta RP, Święto Niepodległości
i Bieg Niepodległości, Sylwester.
Podczas Wyborów do Europarlamentu oraz Wyborów Samorządowych w 2014 r. lokale wyborcze
zabezpieczała niemal cała załoga Straży Miejskiej w Rzeszowie, strzegąc je przed ewentualnymi
przypadkami łamania ciszy wyborczej, niszczenia elewacji poprzez malowanie napisów graffiti czy
zaklejania obwieszczeń plakatami agitującymi.
Sprawozdanie Straży Miejskiej w Rzeszowie z działalności w 2014 roku.
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Funkcjonariusze Straży Miejskiej jak co roku brali też aktywny udział w zabezpieczaniu Akcji
„Znicz” trwającej podczas Święta Zmarłych. Wskazując kierowcom odwiedzającym swoich bliskich na
cmentarzach miejsce do zaparkowania pojazdów zapewniali płynny ruch na przycmentarnych
parkingach, bez czego dochodziłoby do całkowitego zakorkowania parkingów i „paraliżu”
komunikacyjnego w pobliżu cmentarzy.

Informacje
Straż Miejska informowała służby miejskie o stwierdzonych nieprawidłowościach, do
właściwych wydziałów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych przekazywała informacje dotyczące
nieprawidłowości w oznakowaniu dróg, uszkodzenia nawierzchni, nie zabezpieczonych studzienek
kanalizacyjnych

i burzowych,

awarii

sygnalizacji

świetlnej

i oświetlenia

ulicznego,

nieuporządkowanych terenów miejskich.
Oprócz tego strażnicy wielokrotnie asystowali przy czynnościach urzędowych prowadzonych
przez instytucje działające na terenie miasta, między innymi przy czynnościach lokalowych, sanitarno
porządkowych, przeciwpożarowych, meldunkowych.
Dwa razy w tygodniu strażnicy przewożą dokumenty pomiędzy Urzędem Miasta a jego punktami
obsługi w galeriach.

Znakowanie rowerów
W 2014 r. rzeszowska Straż kontynuowała prewencyjną akcję pod nazwą „Oznakuj swój rower”, która
ma na celu ograniczenie poprzez ich oznakowanie ilości kradzieży rowerów stanowiących własność
Rzeszowian. Do końca roku oznakowaliśmy 579 rowerów, a ich zdjęcia i dane właścicieli
umieszczone zostały w Rzeszowskiej Ewidencji Rowerów Oznakowanych. Znakowanie odbywało się
w siedzibie Straży z wyjątkiem akcji plenerowej zorganizowanej w dniu 22 sierpnia 2014 r. wspólnie
z Hipermarketem REAL. Oznakowaliśmy wówczas 73 rowery.

Sprawozdanie Straży Miejskiej w Rzeszowie z działalności w 2014 roku.
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W poniższych tabelach przedstawiamy liczbowe wyniki pracy Straży Miejskiej osiągnięte w okresie
sprawozdawczym.

Zestawienie działań prewencyjnych w 2014 r.
nieruchomości

ilość
21959

Kontrole
z udziałem Urzędu Miasta, Straży Pożarnej, PIH, Sanepid, MZD itp.
Wspólne patrole z Policją

190
87

Spotkania z Radami Osiedli i mieszkańcami osiedli

119

Polecenia pisemne

191

Pouczenia wydane sprawcom wykroczeń
Doprowadzono osób do Izby Wytrzeźwień
Założono blokad na koła pojazdów
Sporządzono karty informacyjne - punkty karne

5311
35
649
1543

Informacje przekazane do Urzędu Miasta i innych Jednostek

354

Wylegitymowano osób w związku z czynnościami służbowymi

6690

Wraki pojazdów:

53

- usunięte przez właścicieli wskutek poleceń Straży

49

- usunięte przez Straż Miejską z użyciem lawety na parking MATiP

4

Usunięto pojazdów parkujących w miejscach zabronionych

109

Ilość służb funkcjonariuszy zabezpieczających imprezy masowe w 2014r.

428

Ilość wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego sporządzona w 2014r.
Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości
pieniężnych na potrzeby gminy
ochrona obiektów

48
21
228
68

kontrole koczowisk bezdomnych

341

kontrole punktów sprzedaży alkoholu

261

ujawnione przestępstwa
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Zestawienie nałożonych w 2014 r. mandatów karnych w rozbiciu na rodzaj wykroczenia.
wykroczenie dotyczyło
palenie tytoniu w miejscach zabronionych i strefach wolnych od
dymu tytoniowego
spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

ILOŚĆ KWOTA
55

2800

39

3850

wywołanie zgorszenia, używanie wulgaryzmów

5

450

handel w miejscach niedozwolonych

6

750

10

1050

1

50

16

1650

6

350

spalanie odpadów poza spalarniami

10

950

podrzucanie śmieci, brak pojemników na odpady

10

1450

zaśmiecanie miejsc publicznych, drogi, chodnika

14

1550

uchylanie się od obowiązku oczyszczenia ulic z błota wywożonego z
budowy
nieuporządkowany teren posesji, nie odśnieżone chodniki

23

1700

4

400

parkowanie bez zezwolenia na drogach dla pieszych (Śródmieście)

762

41520

9

800

104

10750

6

3000

252

13900

12

1200

597

56550

91

9100

81

10920

2

200

2115

164940

plakaty, afisze, ulotki rozklejane w miejscach niedozwolonych
brak obowiązkowych szczepień psów
psy wyprowadzane bez smyczy, kagańca, pogryzienia
nie uprzątnięcie psich odchodów

parkowanie na ścieżkach rowerowych
parkowanie na chodnikach, przejściach dla pieszych
parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych
parkowanie na zieleni
nie przestrzeganie znaku P-20 „koperta”,
nie przestrzeganie znaków: zakaz zatrzymywania, zakaz postoju,
zakaz ruchu, zakaz wjazdu
utrudnianie ruchu innym pojazdom
ruch drogowy – inne wykroczenia
inne wykroczenia
łącznie nałożono mandatów:
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Zestawienie wyników działań w 2014 r. w odniesieniu do aktów prawnych.

Lp

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Rodzaje wykroczeń zawartych w:

Ustawie - Kodeks wykroczeń
a) wykroczenia przeciwko porządkowi i

spokojowi publicznemu
b) wykroczenia przeciwko instytucjom
państwowym, samorządowym
i społecznym
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
c) osób i mienia
d) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i
porządkowi w komunikacji, w tym:
- ujawnione przez urządzenia
rejestrujące
- pozostałe naruszenia
e) wykroczenia przeciwko osobie
f) wykroczenia przeciwko zdrowiu
g) wykroczenia przeciwko mieniu
wykroczenia przeciwko interesom
h) konsumentów
wykroczenia przeciwko obyczajności
i) publicznej
wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku
j) publicznego
k) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe
przepisach wprowadzających Kodeks pracy
ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach
ustawie o ochronie zwierząt
ustawa o odpadach
ustawie - Prawo ochrony środowiska
ustawie - Prawo o miarach
ustawie - Prawo wodne
ustawie o publicznym transporcie drogowym
ustawie o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami
ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
ustawie o ochronie przyrody
ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji
ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych
ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym
ustawie o bateriach i akumulatorach
ustawie – Kodeks wyborczy
aktach prawa miejscowego (przepisy
porządkowe)
innych
ogółem

Środki
Mandat
oddziaływania
wychowawliczba kwota
czego
(art.41 k.w.)

Wnioski
do sądu

Sprawy
przekazane
innym
instytucjom

Razem

844

16

1800

0

117

977

0

0

0

5

0

5

369

16

1650

6

23

414

2993

1685

135540

32

40

4750

0

0

0

0

0

0

2993
0
221
82

1685
0
4
0

135540
0
400
0

32
0
1
0

40
0
24
29

4750
0
250
111

0

0

0

0

0

0

1

5

450

0

0

6

156

276

16900

2

10

444

2
0

0
0

0
0

1
0

0
0

3
0

186

39

3850

1

28

254

115

55

2800

0

0

170

349

2

200

0

118

469

6
89
2
0
0
0

0
10
0
0
0
0

0
950
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
5
0
0
1
0

6
104
2
0
1
0

0

0

0

0

0

0

14

1

50

0

1

16

5

0

0

0

0

5

13

0

0

0

1

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

55

6

350

0

4

65

0
5502

0
2115

0
164940

0
48

0
401

0
8066
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Cele działań Straży Miejskiej w 2015 r.

W 2015 r. będziemy kontynuować wszystkie dotychczasowe działania a w szczególności w zakresie:
- monitorowaniu miejsc zagrożonych i innych zagrożeń we współpracy m.in. z Radami Osiedlowymi,
- egzekwowania utrzymania porządku w mieście od mieszkańców, firm i instytucji,
- likwidowania i zapobiegania powstawaniu „dzikich” wysypisk,
- ujawniania sprawców dewastacji mienia, w szczególności poprzez malowanie graffiti na elewacjach
budynków,
- bieżącej kontroli stanu nawierzchni ulic i chodników i zgłaszaniu nieprawidłowości w tym zakresie
właściwym instytucjom,
- usuwania szpecących Rzeszów wraków pojazdów porzuconych przy ulicach lub zajmujących
miejsca parkingowe,
- egzekwowania od właścicieli zwierząt wywiązywania się z nałożonych obowiązków, w tym
sprzątania „nieczystości” po psach
- przestrzegania przepisów dotyczących ograniczeń sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych,
- kontrolowania zezwoleń i warunków sanitarnych w handlu na targowiskach miejskich i poza nimi,
- zabezpieczania imprez masowych,

Na zakończenie niniejszego sprawozdania należy stwierdzić, że wbrew częstych opinii niektórych
mieszkańców oraz środków masowego przekazu, Straż Miejska zajmuje się nie tylko wypisywaniem
mandatów i zakładaniem blokad na nieprawidłowo zaparkowane samochody.
Głównym celem działań Straży jest ochrona porządku w miejscach publicznych między innymi
poprzez szeroki wachlarz działań przedstawionych w tym sprawozdaniu.
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