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Sprawozdanie z działalno�ci Stra�y Miejskiej w Sandomierzu za 2007 r. 

 

W okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Stra� Miejska interweniowała ogółem 

5.410 razy, z czego 4.501 to interwencje uzasadnione. W wyniku podj�tych czynno�ci nało�o-

no ł�cznie 1.210 mandatów karnych na kwot� 170.530_zł, sporz�dzono 68 wniosków o uka-

ranie do s�du, udzielono 3.223 pouczenia, przekazano policji 5 sprawców czynów zabronio-

nych w tym 2 sprawców przest�pstw. W ramach prowadzonych czynno�ci wystawiono  ł�cz-

nie 925 wezwa� do stawiennictwa w siedzibie SM, przesłuchano  62 osoby w charakterze 

�wiadka lub podejrzanego, sporz�dzono 997 notatek słu�bowych.  

W wyniku zastosowania radarowego systemu kontroli pr�dko�ci pojazdów „Fotora-

pid” wykonano ł�cznie 3.090  zdj�� pojazdów, które przekroczyły dopuszczaln� pr�dko�� 

jazdy, w tym: w 212 sprawach nie wszcz�to post�powania wyja�niaj�cego ze wzgl�du na nie-

czytelne tablice rejestracyjne lub zarejestrowanie przez fotoradar jednocze�nie dwóch pojaz-

dów, a co za tym idzie, brakiem mo�liwo�ci ustalenia, którego pojazdu pr�dko�� została 

zmierzona lub zarejestrowania pojazdu uprzywilejowanego w akcji, 22 zdj�cia testowe,  

1.656 zdj�cia zostały wykonane na potrzeby Policji, w tym równie� na drogach krajowych 

poza granicami administracyjnymi m. Sandomierza,  510 zdj�� przekazano  Policji celem 

przeprowadzenia czynno�ci ze wzgl�du na miejsce zamieszkania sprawcy wykroczenia,  443 

sprawców zostało ukaranych mandatami na ł�czn� kwot� 84.650zł.,  przeciwko 42 osobom 

skierowano wnioski o ukaranie do s�du, udzielono 80 poucze�, w tym osobom posiadaj�cym 

bardzo trudn� sytuacj� materialn�, osobom w nagłych przypadkach losowych, w tym w przy-

padku ratowania zdrowia lub �ycia  ludzkiego oraz osobom posiadaj�cym  immunitet, w po-

zostałych  45 sprawach trwaj� czynno�ci wyja�niaj�ce. 

W zwi�zku z wydanym w dniu 22.03.2007 r.  przez Trybunał Konstytucyjny  orzeczeniem 

dotycz�cym braku  uprawnie� stra�y gminnych – miejskich do rejestracji wykrocze� drogo-

wych za pomoc� fotoradaru oraz wszczynania jakichkolwiek post�powa� w tym zakresie, tut. 

SM  zaniechała wykonywała  takich rejestracji, a  dokumentacj� z prowadzonych 80 spraw 

przekazano do KPP w Sandomierzu celem przeprowadzenia dalszych czynno�ci. Ponownie 

rejestracj� wykrocze� drogowych za pomoc� fotoradaru rozpocz�to   w dniu 26.07.2007 r., tj. 

po  wej�ciu w �ycie znowelizowanej ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.  

Ponadto w stosunku do kierowców nieprawidłowo parkuj�cych swoje pojazdy w rejonie Sta-

rego Miasta Sandomierza oraz rejonie wokół targowiska przy ul. Przemysłowej, funkcjona-
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riusze SM w 43 przypadkach zastosowali urz�dzenie do blokowania kół. 

Rozliczenie ilo�ciowe podj�tych interwencji zawiera zał�cznik Nr l. 

W zakresie realizacji uchwały RM dot. utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie m. 

Sandomierza przeprowadzono ł�cznie 701  kontroli posesji prywatnych oraz terenów b�d�-

cych własno�ci� lub w zarz�dzie: SSM, SBM, ZDP, RDP oraz Gminy Sandomierz. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wystawiono  147 kart kontroli z zaleceniem zawarcia 

umowy na wywóz nieczysto�ci lub wykonania innych zalece� porz�dkowych, skierowano 

162 pisma i notatki słu�bowe,  ukarano mandatami 34 wła�cicieli posesji prywatnych na kwo-

t� 3.400_zł., udzielono 170 poucze�. 

Skutkiem  m.in. prowadzonych przez SM kontroli, było zawarcie przez Zakład Oczyszczania 

Miasta  i Santa-Eko ł�cznie 142 umów na wywóz nieczysto�ci z osobami prywatnymi i z jed-

nostkami gospodarki uspołecznionej lub innymi podmiotami. 

W stosunku do wła�cicieli psów nie zachowuj�cych �rodków ostro�no�ci przy ich 

trzymaniu, udzielono 88  poucze�, nało�ono 6 mandatów karnych na ł�czn� kwot� 1.200._zł. 

Ł�cznie przyj�to 75 zgłosze� w sprawie bezpa�skich psów lub psów pozostawionych bez 

opieki, w tym 2 dotycz�cych pogryzienia ludzi. W 9 przypadkach powiadamiano lekarza we-

terynarii o chorych lub rannych zwierz�tach, w 34 przypadkach spowodowano umieszczenie 

zwierz�cia w przytulisku. 

Realizuj�c przepisy ustawy o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdziałaniu alkoholi-

zmowi ukarano mandatami 165 osób, udzielono 555 poucze�, sporz�dzono 1 wniosek o uka-

ranie do s�du, przeprowadzono  11 kontroli punktów sprzeda�y alkoholu.   

W zwi�zku nagminnym handlem odbywaj�cym si� poza terenem targowiska przy ul. 

Przemysłowej w Sandomierzu, SM uruchomiła dodatkowy patrol, który w okresie wiosenno-

letnio skutecznie wyeliminował uprawianie takiego procederu.  

Funkcjonariusze SM przeprowadzili ł�cznie 89 kontroli  punktów handlowych zlokalizowa-

nych na terenie  targowiska przy ul. Przemysłowej  w zakresie przestrzegania przepisów sani-

tarnych,  z czego: udzielono 56 poucze�,  ukarano mandatami 11 osób, sporz�dzono 3 wnio-

ski o ukaranie do s�du. 

 Ponadto przeprowadzono 26 kontroli w zakresie prawidłowo�ci wydawania biletów 

opłaty parkingowej oraz 30 kontroli przewo�ników prowadz�cych regularny przewóz osób na 

terenie m. Sandomierza. Wyniki kontroli zostały przekazane do wydziału NK UM.  

  W zwi�zku z nasilaj�cym si� ruchem turystycznym oraz potrzeb� poprawienia stanu 

bezpiecze�stwa osób i mienia  w rejonie Starego Miasta,  w okresie od miesi�ca maja do  
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ko�ca  wrze�nia  SM w okresie sobotnio-niedzielnym wprowadziła dodatkowe słu�by pełnio-

ne w soboty w godz. 700 – 2200 oraz niedziele w godz.. 900 - 2000 

Stra� Miejska przeprowadziła  22 kontrole obejmuj�ce realizacj� wydanych w latach 2004 - 

2006   decyzji  na wyci�cie drzew, w zakresie dotycz�cym nasadze� nowego drzewostanu. 

W czasie pełnionej słu�by Stra� Miejska podejmowała równie� inne działania repre-

syjne i nierepresyjne, a dotycz�ce: 

• uszkodzonych znaków drogowych - 51 

• awarii lub uszkodzenia urz�dze� wod-kan – 28 

• awarii o�wietlenia  i innych urz�dze� energet. – 56 

• awarii urz�dze� telekomunikacyjnych – 9 

• uszkodzenia ławek – 19 

• uszkodzenia nawierzchni dróg i chodników – 66 

• uschni�tych i powalonych drzew – 18 

• zniszczonych �mietniczek ulicznych – 11 

• uszkodzonych rynien – 7 

• przepełnionych �mietników – 22 

•  usuni�cia nietrze�wych z ulicy - 36 

• usuni�cia nietrze�wych z obiektów u�yteczno�ci publicznej – 4 

• dowiezienia nietrze�wych do miejsca zamieszkania – 23 

•  usuni�cia dzikiego roju  - 2 

• usuni�cia pojazdów - 3 

• zabezpieczenia miejsca kolizji, zdarzenia – 32 

• wezwania stra�y po�arnej - 4 

• wezwania policji - 4 

• wezwania pogotowia ratunkowego - 7 

• wezwania pogotowia energetycznego – 3 

• wezwania pogotowia gazowego - 1 

• zagubionych dzieci - 2 

• osób bezdomnych (w tym 11 z prac OPS w okresie zimowym) – 21  

• interwencje dla  SANEPID – 6 

• kontrole meldunkowe na potrzeby Wydziałów NK.; SO. oraz  ZGM – 37 

• zabezpieczenia transportu na potrzeby UM i RM – 126 

• konwój dokumentów na potrzeby  UM  – 25 
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• zabezpieczenia ruchu, terenu przy wycince drzew - 6 

• zabezpieczenia ruchu w czasie prac na drogach - 9               

• zabezpieczenie miejsca znalezienia niewypałów - 2 

• zatrzymania pijanych kierowców — 2 

• doprowadzono do KPP – 11 

• uj�to i przekazano policji (w tym 2 sprawców przest�pstw) – 5  

• ujawnionych „dzikich" wysypisk �mieci – 11 
 

Ponadto funkcjonariusze: st. stra�n. Robert Stanek i st. stra�n. Wojciech Jasi�ski   re-

prezentuj�cy tut SM w �wi�tokrzyskich Zawodach ”Patrol Roku Stra�y Miejskiej 2007”, któ-

re odbyły si� w Kielcach w dniach 4-5.10.2007 r. zaj�li II miejsce, wykazuj�c tym samym 

wysoki poziom przygotowania zawodowego w zakresie: wiedzy zawodowej, przeprowadza-

nia interwencji z elementami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, sprawno�ci fi-

zycznej, technik obezwładniania osób.  

W dniu 12.12.2007 r.  SM w Sandomierzu została skontrolowana przez specjalistów z 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Zakres kontroli obejmował realizacj� obowi�zku 

okre�lonego w § 4 ust. 6 rozporz�dzenia MSWiA z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie post�-

powania z kierowcami naruszaj�cymi przepisy ruchu drogowego oraz w zakresie stosowania 

uprawnie� przez funkcjonariuszy stra�y gminnych (miejskich), ewidencjonowania podejmo-

wanych działa� oraz ewidencjonowania posiadanych �rodków przymusu bezpo�redniego. 

Kontrola nie wykazała �adnych nieprawidłowo�ci w powy�szym zakresie, nie wydano rów-

nie� wniosków i zalece�. 

Stra� Miejska brała ponadto dwukrotnie udział  w �wiczeniach słu�b ratowniczych na 

terenie m. Sandomierza. 

 
Informacja ze współpracy Stra�y Miejskiej w Sandomierzu z 

Komend� Powiatow� Policji w Sandomierzu za 2007 rok. 
 

W 2007 roku współpraca Stra�y Miejskiej w Sandomierzu z Komend� Powiatow� Po-

licji w Sandomierzu układała si� bardzo dobrze. Wspólnie wystawiono 83 słu�by, w tym 101 

patroli, w których wzi�ło udział ł�cznie 210 funkcjonariuszy Policji i SM. Patrole mieszane 

kierowane były głównie w rejon Starego Miasta, bazaru na Pl. 3-go Maja, dworca PKS, tar-

gowiska przy ul. Przemysłowej, parku miejskiego, parku „Piszczele: osiedla przy HSO tj. w 

miejsca gdzie wyst�puje najwi�cej wykrocze� przeciwko porz�dkowi i spokojowi publiczne-

mu, obyczajowo�ci, bezpiecze�stwie ruchu drogowego, zdrowiu oraz innym przepisom wy-
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danym przez rad� miasta w tym min. uchwał� rady miasta w sprawie zakazu spo�ywania al-

koholu w miejscach publicznych, u�ywania materiałów pirotechnicznych, utrzymania czysto-

�ci i porz�dku. 

Ponadto w zwi�zku ze zwi�kszon� ilo�ci�  odnotowywanych interwencji w rejonie 

odbywaj�cych si� dyskotek,  wprowadzono do słu�by 2 nocne  patrole, które pełniły słu�b� w  

okresie z pi�tku na sobot� i z soboty na niedziel�. Patrole te skutecznie wyeliminowały przy-

padki zakłócania ładu i porz�dku publicznego w w/w rejonach. Ł�cznie wystawiono 31 patro-

li nocnych.  

Stra� Miejska wspólnie z Policj� zabezpieczała równie� uroczysto�ci i �wi�ta pa�stwowe, 

ko�cielne oraz inne lokalne imprezy plenerowe, sportowe, kulturalno o�wiatowe w tym: im-

prez� sylwestrowo-noworoczn�, XV Finał Wielkiej Orkiestry �wi�tecznej Pomocy, „lany 

poniedziałek", „dzie� wagarowicza" procesj� Bo�ego Ciała, uroczysto�ci �wi�ta 1-go Maja, 

3-go Maja, 15-go Sierpnia i 11-go Listopada, „ Truskawkow� Niedziel�", „Odpust �w. Win-

centego", „Szantomierz", „Noc �wi�toja�sk�: „�wi�to Zmarłych", oraz  inne imprezy spor-

towe. 

Patrole mieszane brały czynny udział w akcji; „widz� i jestem widziany”, „znicz", „pasy bez-

piecze�stwa", „pomiar”, „bezpieczna droga do szkoły", „pr�dko��”, „ferie”. 

W czasie codziennej słu�by na bie��co dy�urni KPP i SM informowali si� o wyst�puj�cych 

lokalnych zagro�eniach i awariach, a tak�e wspólnie koordynowali działania patroli, ich roz-

mieszczenie, itp. W sytuacjach kryzysowych Stra� Miejska i Policja �wiadczyły sobie wza-

jemnie pomoc w zakresie przekazania �rodka transportu, przemieszczenia patrolu, pomocy w 

podj�tych interwencjach. 

Komendant SM odbył 11 spotka� z Naczelnikiem Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP, 

na których dokonano bie��cej oceny stanu bezpiecze�stwa na terenie miasta Sandomierza. 

Ponadto funkcjonariusze KPP przeprowadzili ł�cznie 4 szkolenia  w zakresie: kontroli ruchu 

drogowego, u�ycia �rodków przymusu bezpo�redniego, post�powania mandatowego oraz 

zasad legitymowania. 

 W trakcie wspólnych działa� wylegitymowano ł�cznie 575 osób, z czego ukarano mandatami 

48 sprawców wykrocze�, sporz�dzono 5 wniosków o ukaranie do s�du, udzielono 273 po-

uczenia.  

Podj�te interwencje dotyczyły wykrocze� przeciwko: 

- porz�dkowi i spokojowi publicznemu – 54 

- bezpiecze�stwu osób i mienia – 10 

- bezpiecze�stwu i porz�dkowi komunikacji – 84  ( w tym 9 dot. pieszych) 

- obyczajno�ci publicznej – 7 
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- urz�dzeniom u�ytku publicznego – 31 

- ustawie u utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach – 15 

- ustawie o wych. w trze�wo�ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 125  

Ponadto: 

• zatrzymano pijanych kierowców – 2 
 
• doprowadzono do KPP sprawców wykrocze� – 11 
 
• ujawniono przest�pstw – 5 
 
• prowadzono dozór zatrzymanych - 2 
 
• zabezpieczano miejsc kolizji i wypadków - 13 
 
• zatrzymano poszukiwanych - 1 
 
• dowieziono do m-ca zamieszkania - 3 
 
• usuni�to nietrze�wych – 4 
 
• przeprowadzono kontroli meldunkowych – 2 
 
• przeprowadzono kontroli miejsc pobytu bezdomnych - 2 
 
• zatrzymano dowody rejestracyjne – 2 
 
• zatrzymano praw jazdy - 2 
 
• zastosowano blokad na koła poj. - 5 
 
• udzielono asysty - 2  
 
• niezachowania �rodków ostro�no�ci przy trzymaniu psa - 10 

 


