Sprawozdanie
z realizacji zadań przez
Straż Miejską Szczecin

w 2021 roku

„ Straż Miejska spełnia służebną rolę
wobec społeczności lokalnej,
wykonując swe zadania
z poszanowaniem godności i praw
obywateli ”

Art. 11. 1. Do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu
drogowym,
3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w
usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc
zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do
momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ

5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez
publicznych,
7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te
zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w
działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom
kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i
organizacjami społecznymi,

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ

1. Udrażnianie ciągów komunikacyjnych i zwiększenie stanu bezpieczeństwa niechronionych
użytkowników.
2. Poprawa stanu czystości i porządku publicznego w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
3. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących zakazu termicznego przekształcanie odpadów.
4. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-Cov-2

PRIORYTETY DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ NA 2021 ROK

KATEGORIA ZGŁOSZEŃ

ILOŚĆ

%

11 420

53,0

Zakłócenia porządku publicznego i spokoju

3 394

15,8

Czystość i porządek, gospodarka odpadami,
ochrona środowiska

2956

13,8

Zwierzęta

2 598

12,0

Awarie techniczne

794

3,7

Zagrożenia życia i zdrowia – Covid 19

106

0,5

Zagrożenia pożarowe

49

0,3

Pozostałe

177

0,9

Zagrożenia w ruchu drogowym

Zawiadomienia pisemne i email od obywateli oraz instytucji
Ogółem

8 415
29 909

ZGŁOSZENIA W 2021 ROKU

Działania Straży
Miejskiej w tym
przeciwdziałanie
rozprzestrzenianiu się
wirusa Sars-Cov-2

Zrealizowane interwencje i kontrole
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REALIZACJA CELÓW NA 2021 ROK

Udrażnianie ciągów
komunikacyjnych
i zwiększenie stanu
bezpieczeństwa
niechronionych
użytkowników.

Przestrzeganie przepisów PoRD (interwencje i kontrole)
60000

50436

50000

39987

40000

30000

36649
30115

28810

20000

10000

0
2017

2018

2019

2020

REALIZACJA CELÓW NA 2021 ROK

2021

Poprawa stanu
czystości i porządku
publicznego
w oparciu o przepisy
ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku
w gminach.

Czystość i porządek publiczny (interwencje i kontrole)
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REALIZACJA CELÓW NA 2021 ROK

2021

Kontrola
przestrzegania
przepisów dotyczących
zakazu termicznego
przekształcanie
odpadów.

Spalanie odpadów (interwencje i kontrole)
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REALIZACJA CELÓW NA 2021 ROK

2021

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
1. obostrzenia COVID 19 - kontrola zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej zamkniętej
( komunikacja miejska, galerie handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe)
2. wspólne działania z policją - na podstawie Zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego odnośnie
weryfikacji realizacji obowiązujących nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa w
zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 ( kontrole osób przebywających na
kwarantannie, miejsc publicznych otwartych - galerie, sklepy: zakrywanie ust i nosa)
3. asysta zespołom szczepiennym wyjeżdzającym do seniorów
4. zabezpieczanie punktów szczepiennych – dystans, maseczki, pomoc logistyczna, głównie punkt w Netto
Arena, na ulicy Sowińskiego ( miejski punkt szczepień)

REALIZACJA CELÓW NA 2021 ROK

Pomoc mieszkańcom w trakcie pandemii Covid 19

1. współpraca z Centrum Seniora
2. współpraca z MOPR
3. zakupy dla osób przebywających
na kwarantannie
4. rozwożenie maseczek dla seniorów
5. pomoc osobom przebywającym w izolacji
6. dowóz obiadów dla seniorów – współpraca z DPS
7. zabezpieczanie miejsc wydawania posiłków osobom w kryzysie bezdomności -kontrola zakrywania
ust i nosa, zachowanie obowiązkowego dystansu

REALIZACJA CELÓW NA 2021 ROK

Współpraca z Policją
Straż Miejska Szczecin na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych systematycznie współpracuje z Policją.

Zgodnie z wytycznymi, wynikającymi z polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego wydanego na
podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych od dnia 10 października 2020 roku został wyznaczony
szczegółowy zakres działań dla straży gminnych (miejskich) w województwie zachodniopomorskim,
w tym dla Straży Miejskiej Szczecin:

REALIZACJA CELÓW NA 2021 ROK

1. dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami
komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
2. organizacja wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych
terytorialnie jednostek Policji;

3. prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie
jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i
obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych
terytorialnie jednostek Policji.
4. realizację pozostałych zadań tak, by realizowane były głównie w zakresie, w jakim służą
prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywanych ww. nakazów,
zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z
zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

REALIZACJA CELÓW NA 2021 ROK

Dyspozycje usunięcia na koszt
właściciela nieprawidłowo
zaparkowanych pojazdów - 1 348

Pojazdy odholowane na podstawie
wydanych przez Straż Miejską
Szczecin dyspozycji zgodnie z art.
130a ustawy Prawo o ruchu
drogowym – 775
Odstąpienia od usunięcia z powodu
ustania
przyczyn - 573

HOLOWANIE POJAZDÓW

Pojazdy bez tablic rejestracyjnych i których stan wskazuje na nieużywanie odholowane na podstawie art.
50a wskazanej ustawy - 269
Pojazdy usunięte przez właścicieli na wniosek SM - 454

HOLOWANIE POJAZDÓW

Wobec kierowców naruszających
przepisy bezpieczeństwa i porządku
w komunikacji na terenie Gminy
Miasto Szczecin przeprowadzono
39 987 interwencji i kontroli.
Mandatami ukarano 11 960 osób na
sumę 1 749 440 zł.
Wnioski o ukaranie skierowane do
Sądu Rejonowego - 813
Pouczenia sprawców wykroczeń - 3 926
Blokady zastosowane na koła
nieprawidłowo zaparkowanych
pojazdów - 6 985

INTERWENCJE WOBEC KIERUJĄCYCH

Podczas codziennych kontroli miejsc parkowania
dla pojazdów osób niepełnosprawnych
przeprowadzono 1 937 interwencji i kontroli.
Mandatami ukarano 658 osób na sumę 356 000 zł.
Wnioski o ukaranie skierowane do Sądu
Rejonowego - 80
Pouczenia sprawców wykroczeń - 146
Holowanie nieuprawnionych pojazdów - 44

MIEJSCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYYCH

Do Straży Miejskiej Szczecin wpłynęło 2 598 zgłoszeń dotyczących zwierząt. Jest to czwarty, co do
częstotliwości wpływających zgłoszeń, obszar zainteresowania mieszkańców.
Podstawą działań jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 77 i 166 Kodeksu
wykroczeń oraz Uchwała Nr XVI/534/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r. (w zakresie
utrzymywania zwierząt).
Przeprowadzono łącznie 1 214 interwencji i kontroli których znaczącą część stanowiły działania związane
z zanieczyszczaniem otoczenia przez psy oraz niewłaściwe ich utrzymywanie.
Ujawniono 82 wykroczenia dotyczące naruszenia wyżej wymienionych aktów prawnych.
Mandatami ukarano 25 osób na sumę 4 270 zł.

Pouczono 48 sprawców wykroczeń.
Skierowano 5 wniosków o ukaranie do Sądu

ZWIERZĘTA

W 2021 roku zrealizowano
102 interwencje związane
z dzikimi zwierzętami,
często potrąconymi w trakcie
kolizji z pojazdami.
Jeśli chodzi o gatunki
dotyczyły one najczęściej
dzików, lisów, saren
i ptaków.

ZWIERZĘTA

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeprowadzono 5 226
interwencji i kontroli.
Do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień doprowadzono 159 osób.
Do miejsca zamieszkania doprowadzono 25 osób.
Do ośrodka zdrowia skierowanych zostało 37 osób.
Mandatami ukarano 899 osób na sumę 66 990 zł.
Pouczono 164 sprawców wykroczeń.
Skierowano 8 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego

PORZĄDEK I SPOKÓJ PUBLICZNY

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
Na podstawie art. 49 - 64 Kodeksu wykroczeń przeprowadzono 20 786 interwencji i kontroli dotyczących
zakłócania spokoju i porządku publicznego, kąpieli w miejscu zabronionym, wykonywania działalności
gospodarczej bez zgłoszenia, sprzedaży poza miejscem wyznaczonym, bezprawnych ogłoszeń,
niewykonanie obowiązku oznakowania obiektu, przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ograniczeń w
związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Mandatami ukarano 748 sprawców wykroczeń na sumę 96 810 zł.
Udzielono 409 pouczeń.
Skierowano 55 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego

PORZĄDEK I SPOKÓJ PUBLICZNY

Najbardziej uciążliwe społecznie były wykroczenia z art. 54 i art. 116 Kodeksu wykroczeń dotyczące
zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków odnoszących się do zapobiegania rozprzestrzenianiu się
wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę zakaźną COVID-19.
Zrealizowano 7 249 interwencji i kontroli.
Ukarano 257 sprawców wykroczeń na kwotę 28 545 zł.
Pouczono 240 osób.
Skierowano 23 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego.

PORZĄDEK I SPOKÓJ PUBLICZNY

W sprawie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Uchwały Nr XVI/534/20
Rady Miasta Szczecin w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miasto Szczecin oraz art. 117 i 145 Kodeksu wykroczeń. przeprowadzono 9 743 interwencje i
kontrole.
Działania uwzględniały wnioski administracji, właścicieli i zarządców budynków, które dotyczyły
niszczenia urządzeń publicznych, poprawy estetyki na klatkach schodowych i zapleczach posesji,
odśnieżania, utrzymania w należytym stanie zjazdów do posesji oraz zaśmiecania miejsc publicznych.

W związku z podejmowanymi działaniami ukarano mandatami 345 osób na kwotę 66 680 zł.
Pouczono 134 osoby.
Skierowano 9 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego.

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
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CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

Termiczne przekształcanie odpadów
Zrealizowano 1 947 interwencji i kontroli.

Na zgłoszenia mieszkańców w sprawie
zanieczyszczonego powietrza i spalania odpadów
w urządzeniach do tego nieprzeznaczonych
przeprowadzono interwencję w 924 przypadkach.
Mandatami ukarano 62 osoby na sumę 10 980 zł.
Pouczono 34 sprawców wykroczeń.

Skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu
Rejonowego.

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

Przeprowadzono ogółem 2 838 interwencji i kontroli.
Przekazywano bezdomnym informacje dotyczące prowadzonych w mieście schronisk dla osób
bezdomnych. Część osób zadeklarowała chęć skorzystania z placówki.
39 osób bezdomnych doprowadzono do Schroniska dla Osób Bezdomnych.
45 osób zostało umieszczonych w placówkach medycznych.
76 osób doprowadzono do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.
926 osób bezdomnych odmówiło przyjęcia jakiejkolwiek pomocy.

W przypadku pozostałych interwencji i kontroli Straż Miejska uczestniczyła wielokrotnie w kontrolach
miejsc przebywania osób bezdomnych z przedstawicielami Policji, MOPR, Feniks, przekazując informacje
wraz z dostarczeniem odzieży i ciepłych posiłków.

DZIAŁANIA PRZEPROWADZONE NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH

Ogółem do zabezpieczenia imprez, uroczystości i innych wydarzeń skierowano 989 patroli, w szczególności:
- zabezpieczenie imprez masowych – 82,
- zabezpieczenie festynów, imprez szkolnych i ekologicznych – 125

- zabezpieczenie uroczystości państwowych, obchodów rocznicowych – 48
- zabezpieczenie imprez sportowych (w tym mecze piłki nożnej) oraz imprez i zdarzeń na wodzie – 62
- zabezpieczenie uroczystości pogrzebowych, Akcja „Znicz” – 148
- zabezpieczenie przemarszów, manifestacji i protestów – 56
- zabezpieczenie punktu szczepień COVID 19 oraz miejsc wydawania posiłków osobom bezdomnym – 197

- kontrole w rejonie Urzędu Miasta oraz zabezpieczenie porządku podczas sesji Rady Miasta Szczecin – 219

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ, UROCZYSTOŚCI I INNYCH WYDARZEŃ

Strażnicy miejscy brali udział w 185 zabezpieczeniach miejsc zdarzeń szczególnych m.in.: pożarów,
przestępstw, wypadków drogowych, miejsc awarii, znalezienia niewybuchów i niewypałów,
uwolnienie się gazu lub substancji niebezpiecznej, itp.

ZABEZPIECZENIE MIEJSC ZDARZEŃ

Działania z administracjami i zarządcami budynków mieszkalnych oraz nieruchomości
Straż Miejska brała udział w czynnościach wspólnie z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych, STBS,
TBS, Spółdzielniami Mieszkaniowymi i zarządcami nieruchomości. Działania polegały na udzieleniu asysty
podczas wykonywania czynności służbowych przez pracowników administracji mieszkaniowych, wejścia
do lokali po zgonach mieszkańców, zabezpieczenia pustostanów, wydalenia osób bez prawa do lokalu,
ustalenia tożsamości osób przebywających w lokalu, sprawdzenia legalności poboru mediów (gazu, prądu),
awarii w lokalach, kontroli przewodów kominowych, oczyszczenia pomieszczeń z odpadów, kontroli ppoż.,
odkażania lokali.
Ogółem z wymienionymi podmiotami zrealizowano 1 493 sprawy.

WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁAMI URZĘDU MIASTA I INNYMI PODMIOTAMI W
CELU POPRAWY PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENACH MIEJSKICH

Współdziałanie Straży Miejskiej Szczecin z wydziałami Urzędu Miasta Szczecin i innymi podmiotami na
rzecz utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin.
Ogółem z niżej wymienionymi podmiotami zrealizowano 7 438 spraw.
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – 154 sprawy dotyczące wraków pojazdów, uszkodzenia
infrastruktury drogowej, spraw związanych z utrzymaniem porządku w pasie drogowym, wspólne patrole.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 33 sprawy związane z brakiem umów na wywóz
odpadów lub naruszeń z tym związanych.
Zakład Usług Komunalnych – 108 spraw dotyczących terenów zielonych, m.in.: parki, skwery, place.

WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁAMI URZĘDU MIASTA I INNYMI PODMIOTAMI
W CELU POPRAWY PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENACH MIEJSKICH

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 35 spraw związanych z osobami w trudnej sytuacji materialnej,
osobami bezdomnymi, wspólne patrole i asysta przy czynnościach.
Urząd Miasta Szczecin - 121 spraw związanych z innymi wydziałami i biurami urzędu.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 164 sprawy.

Komenda Miejska Policji – 225 spraw.
Sądy – 1 113 spraw.
Osoby fizyczne i inne podmioty – 5 485 spraw.

WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁAMI URZĘDU MIASTA I INNYMI PODMIOTAMI
W CELU POPRAWY PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENACH MIEJSKICH

WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁAMI URZĘDU MIASTA I INNYMI PODMIOTAMI
W CELU POPRAWY PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENACH MIEJSKICH

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach
(w trybie uproszczonym)
Monitorowanie komunikatów pogodowych
i hydrometeorologicznych, wymiana informacji
o zagrożeniach z innymi jednostkami
Realizacja zadań w ramach stałego dyżuru
Prezydenta
Realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej
Współpraca i koordynacja działań w sytuacjach
kryzysowych oraz klęsk żywiołowych

WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY
LUDNOŚCI URZĘDU MIASTA SZCZECIN

Stan etatowy wynosi 145, na koniec 2021 roku zatrudnionych było 140 osób w tym 21 pracowników
cywilnych i 119 funkcjonariuszy
Z uwagi na pandemię pracownicy przebywali 691 dni na zwolnieniach wynikających z izolacji,
kwarantanny i opiece Covidowej nad dziećmi.
W roku sprawozdawczym 10 osób rozwiązało umowę o pracę (4 z nich miało staż w Straży Miejskiej
ponad 10 lat)

W wyniku przeprowadzonych naborów podpisano umowy z 10 osobami
Średni wiek zatrudnionych w Straży Miejskiej to 45 lat
Średnia długość zatrudnienia Straży Miejskiej to 12 lat

KADRY

Przestrzeganie przez kierowców przepisów ruchu drogowego, w szczególności w zakresie
prawidłowego parkowania pojazdów.

Poprawa stanu porządku publicznego i spokoju
Poprawa stanu czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących zakazu termicznego przekształcanie odpadów.

PRIORYTETY DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ NA 2022 ROK

Kontynuacja współpracy z mieszkańcami dzielnic poprzez współdziałanie z radnymi Rad Osiedli.
Współpraca z placówkami oświatowymi w celu utrzymanie stanu bezpieczeństwa i eliminacji
zjawisk patologicznych na terenie szkół oraz ich okolicy.

Kontynuacja działań i współpraca Straży Miejskiej Szczecin z innymi podmiotami w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom osób i bezdomności.

KONTYNUACJA DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ Z LAT POPRZEDNICH

Nie tylko praca…
We wszystkich szczecińskich Ekoportach ustawione były
specjalne pojemniki, do których można było wrzucać plastikowe
nakrętki.
Zebrane nakrętki w całości zostały przekazane do rodziców
maleńkiej Ingi, aby wesprzeć jej walkę z SMA podstępną chorobą,
z każdym dniem coraz bardziej wyniszczającą organizm dziecka.
Do akcji pomocy dla Ingi włączyli się też strażnicy miejscy, którzy
uzbierali worek nakrętek i 10 września zawieźli go do Ekoportu
przy ulicy Taczaka.

STRAZNICY WŁĄCZYLI SIĘ W AKCJĘ POMOCY INGI

DZIĘKUJEMY ZA
UWAGĘ
I POŚWIĘCONY CZAS

