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REGULAMIN   STRA śY   MIEJSKIEJ   W   SANDOMIERZU  

Rozdział  I 

Postanowienia ogólne  

§ 1 

Regulamin StraŜy Miejskiej w Sandomierzu, zwany dalej regulaminem, określa jej 

organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. mieście - naleŜy przez to rozumieć Gminę Miejską Sandomierz; 

2. burmistrzu - naleŜy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Sandomierza; 

3. straŜy - naleŜy przez to rozumieć StraŜ Miejską w Sandomierzu; 

4. komendancie - naleŜy przez to rozumieć Komendanta StraŜy Miejskiej w 

Sandomierzu;  

5. straŜniku – naleŜy przez to rozumieć – pracownika straŜy,  który przeszedł 

obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne oraz  ukończył  z wynikiem 

pozytywnym szkolenie podstawowe  zakończone egzaminem. 

6. ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o straŜach gminnych 

(Dz. U. Nr 123 poz. 779 z późn. zm.)  

§ 3 

1. StraŜ jest samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną w celu wykonywania zadań         

w zakresie ochrony porządku publicznego,  działającą na podstawie przepisów: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) 

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straŜach gminnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 779 z 

późn. zm.) 

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  Nr 223, 

poz. 1458 z późn. zm.) 

4) innych ustaw i aktów prawa miejscowego 
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2. StraŜ spełnia słuŜebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonuje swoje zadania z 

poszanowaniem godności i praw człowieka 

§ 4 

StraŜ uŜywa pieczęci : 

1. Okrągłej o treści „StraŜ Miejska w Sandomierzu” z wizerunkiem godła państwowego. 

2. Prostokątnej o treści „StraŜ Miejska w Sandomierzu”, ul. Opatowska 15, 27-600 

Sandomierz. 

§ 5 

1.  Realizując swoje zadania StraŜ działa samodzielnie w granicach posiadanych uprawnień 

oraz  wspólnie z przedstawicielami innych organów powołanych do ochrony porządku 

publicznego. StraŜ współpracuje w szczególności z Policją, słuŜbami, instytucjami i 

organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami i ochrony zabytków. 

2.   Zakres współpracy z Policją określa  porozumienie  o współpracy straŜy i Policji zawarte 

przez Burmistrza i  Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu 

§ 6 

1.  StraŜ umiejscowiona jest w strukturze Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

2.  Siedziba StraŜy mieści się w budynku połoŜonym w Sandomierzu przy ul. Opatowskiej 15  

3.  Terenem działania  StraŜy jest obszar administracyjny miasta Sandomierza 

§ 7  

1.  Nadzór nad działalnością StraŜy sprawuje Burmistrz. 

2.   Nadzór nad działalnością StraŜy w zakresie: 

1) wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12 ustawy;  

2) uŜycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego; 
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3) ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - sprawuje Wojewoda 

Świętokrzyski przy pomocy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Kielcach, działającego w jego imieniu.  

Rozdział  II 

Zadania i środki działania StraŜy 

§ 8 

1.   StraŜ wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i 

aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania określone przez Burmistrza w 

sprawach,  które nie zostały zastrzeŜone prawem do wyłącznej kompetencji innych organów 

administracji rządowej i samorządowej. 

2.   Zadania których mowa w ust.1  wykonują StraŜnicy. 

§ 9 

1.     Do zadań StraŜy, poza określonymi ustawą naleŜy w szczególności: 

1) kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i  

estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych komunalnych i spółdzielczych, 

obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów 

pracy i posesji prywatnych, 

2) uczestnictwo w działaniach zabezpieczających wszelkiego rodzaju 

uroczystości państwowe, religijne, wizyty  delegacji zagranicznych oraz 

imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, handlowe i inne, 

3) podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego, 

4) podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności 

funkcjonowania słuŜb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i 

czystości, prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych prac inwestycyjno-

remontowych, 

5) informowanie właściwych słuŜb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu 

nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz 

prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie 

drogowym, 
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6) kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, 

czytelności i estetyki  tablic z nazwami ulic, estetyki miejsc plakatowania i 

ogłoszeń, funkcjonowania reklam świetlnych itp., 

7) egzekwowanie od zarządców, administracji i gospodarzy budynków mieszkalnych 

właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości w tych 

budynkach i w ich otoczeniu, 

8) egzekwowania prawidłowości parkowania pojazdów w mieście, 

9) egzekwowanie utrzymania właściwego porządku i estetyki miejsc o szczególnym 

znaczeniu  dla kultury i historii narodu polskiego, 

10) podejmowanie, działań dla ograniczania zjawisk degradacji środowiska 

naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu 

zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów  parkowych oraz 

zanieczyszczania wód, 

11)  ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów i wraków 

samochodowych, 

12)  stosowanie urządzeń samoczynnie rejestrującego do ujawniania wykroczeń  

przekroczenia dozwolonej prędkości oraz niezastosowania się do   sygnalizacji 

świetlnej w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 

13)  egzekwowanie naleŜytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie 

targowiska i placu targowego, 

14)  kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów przez przewoźników 

wykonujących krajowy  drogowy przewóz osób na terenie miasta, 

15)egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upowaŜnienia ustawy, 

przez organy samorządowe Miasta Sandomierza. 

 

                 2.     StraŜ jest zobowiązana m.in. do: 

1) informowania o zauwaŜonych awariach w sieci ciepłowniczej, 

telekomunikacyjnej, wodno kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej - 

instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania bądź wyznaczonych w 

tym celu innych podmiotów oraz administratorów tych obiektów i urządzeń, 

2) zawiadamiania organów Policji o przestępstwach, jak równieŜ wykroczeniach, 

których ściganie nie naleŜy do StraŜy, 
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3)   powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących 

natychmiastowej pomocy lekarskiej, 

4)    informowania właściwych instytucji o stwierdzonych nieprawidłowościach w 

oznakowaniu i oświetleniu    ulic oraz zabezpieczeniu i oznakowaniu prac 

prowadzonych w pasie drogowym, 
 

5)   zawiadamiania właściwych słuŜb o innych zagroŜeniach dla Ŝycia i zdrowia bądź 

mienia, 

6)   zabezpieczania, w miarę moŜliwości, miejsc zdarzeń wymienionych w ust. 2 pkt. 

1 do czasu przybycia właściwych słuŜb i udzielania tym słuŜbom pomocy, 

7)   udzielania niezbędnej asysty pracownikom organów administracji 

samorządowej, na ich wniosek,  przy czynnościach wykonywanych z mocy 

prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych. 

Rozdział III 

                                         Struktura organizacyjna 

§ 10 

1.   StraŜą kieruje Komendant, zatrudniany przez Burmistrza, po zasięgnięciu opinii 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. 

2.    PrzełoŜonym Komendanta jest Burmistrz. 

3.    Komendant jest przełoŜonym słuŜbowym wszystkich zatrudnionych w StraŜy  

pracowników. 

4.    Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy StraŜy Miejskiej. 

5.    W skład Komendy StraŜy wchodzą: 

1)   komendant 

2)   dyŜurni, 

3)   straŜnicy 

4)   straŜnicy  rewirowi 

5)   pracownicy administracyjni. 

6.    Strukturę organizacyjną StraŜy, przedstawia schemat organizacyjny stanowiący 

Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

7.    Do zakresu działania Komendanta naleŜy w szczególności: 

             1)    zapewnienie prawidłowego funkcjonowania straŜy i kierowanie jej działalnością, 
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              2) reprezentowanie oraz działanie w imieniu straŜy wobec władz, instytucji, 

organizacji  oraz   osób trzecich, 

8.    Komendant dla właściwego funkcjonowania straŜy moŜe opracować i wprowadzić do 

uŜytku regulaminy wewnętrzne i instrukcje. 

9.    W razie nieobecności komendanta straŜą kieruje pełniący słuŜbę dyŜurny. 

10.    Do zadań dyŜurnego naleŜy w szczególności: pełnienie stałej słuŜby w siedzibie straŜy, 

utrzymywanie łączności z patrolami, straŜnikami rewirowymi, policją, straŜą poŜarną, 

pogotowiem ratunkowym, słuŜbami komunalnymi, przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców 

miasta, kierowanie i wydawanie poleceń patrolom w związku z prowadzoną słuŜbą w razie 

konieczności powiadomienie o zaistniałej sytuacji Komendanta StraŜy, Burmistrza 

Sandomierza Komendanta Policji, Komendanta StraŜy PoŜarnej lub innych właściwych 

organów.  

DyŜurni  reprezentują StraŜ przed sądem -  pełniąc równieŜ funkcję OskarŜyciela 

Publicznego. 

11.    StraŜnicy pełnią słuŜbę w patrolach składających się z co najmniej dwóch osób, poza 

przypadkami wykonywania nieskomplikowanych czynności administracyjno-porządkowych. 

12.    Do zadań patrolu naleŜy w szczególności: realizowanie zadań postawionych w czasie 

instruktaŜu do słuŜby, informowanie dyŜurnego o występujących zagroŜeniach, reagowanie 

na wszystkie przypadki naruszenia prawa, realizacja innych zadań wynikających z ustaw oraz 

aktów prawa miejscowego. 

13.    Do zadań straŜnika rewirowego  naleŜy w szczególności: prowadzenie stałego 

rozpoznania przydzielonego rejonu ze szczególnym uwzględnieniem zagroŜenia 

przestępczością, wykroczeniami oraz innych miejsc występowania zagroŜenia dla zdrowia lub 

Ŝycia obywateli, kontroli lokali gastronomicznych i placówek handlowych pod względem 

legalności prowadzenia sprzedaŜy alkoholu i wyrobów tytoniowych, nawiązywanie 

współpracy i utrzymywanie kontaktu  z placówkami oświatowymi ( w tym dyrekcjami szkół i 

pedagogami szkolnymi, współpraca z pracownikami MOPS, utrzymywanie kontaktu z 

przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, administracji mieszkań,  zarządcami i 

gospodarzami budynków, realizacja innych zadań wynikających z ustaw oraz aktów prawa 

miejscowego. 

14.    Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników administracyjnych określają „karty 

zadań stanowiska pracy". 
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§ 11 
 

1.  Komendant, w trybie określonym przez Burmistrza, składa sprawozdanie z realizacji zadań 

wykonywanych przez StraŜ oraz przekazuje Burmistrzowi informacje o stanie porządku 

publicznego na terenie miasta Sandomierza. 

 2.  Komendant przedstawia Burmistrzowi i Radzie Miasta Sandomierza pisemne 

sprawozdanie z działalności StraŜy do dnia 31 stycznia kaŜdego roku 
 

ROZDZIAŁ  IV 

Zatrudnianie i obowiązki straŜników  

§ 12 

1. Zatrudnianie, obowiązki StraŜników regulują zapisy  art. 24 - 31 ustawy. 

2. W sprawach dotyczących StraŜników, a nie uregulowanych w ustawie, mają 

zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych 

§ 13 

1.  StraŜnik podczas wykonywania czynności słuŜbowych jest obowiązany nosić 

umundurowanie, legitymację słuŜbową znak identyfikacyjny oraz emblemat z herbem Miasta 

Sandomierza. 

2.  W związku z wykonywaniem czynności słuŜbowych StraŜnik korzysta z ochrony prawnej 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 
 

§14  

1.     W StraŜy stopnie i określające je dystynkcje są toŜsame z zajmowanym stanowiskiem, z 

wyjątkiem pracowników administracyjnych, którym stopnie nie przysługują. 
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2.     Szczegółowe zasady przyznawania, uŜywania i rozliczania przedmiotów umundurowania 

określa Regulamin Umundurowania StraŜy Miejskiej w Sandomierzu opracowany przez 

Komendanta i  zatwierdzony przez Burmistrza.. 

3.     StraŜnik, z którym ustał stosunek pracy w StraŜy, zobowiązany jest do zwrotu 

uzbrojenia i wyposaŜenia  oraz  powierzonych mu dokumentów słuŜbowych. 

 

Szkolenie StraŜników odbywa się według programu zatwierdzonego przez Komendanta 

StraŜy, z uwzględnieniem załoŜeń programowych i metodycznych określonych przez 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 
 
 

Rozdział VI 

                                              Postanowienia końcowe 

                                           §15  

Dokonywanie zmian w Regulaminie StraŜy  Miejskiej w Sandomierzu następuje w trybie 

jego nadania. 

 

 

 


