


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o strażach gminnych

Uchwała Rady Miejskiej w 
Serocku nr 93/XIII/2003 z dnia 10 

września 2003 r. w sprawie 
nadania regulaminu Straży 

Miejskiej Serock

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i 

sposobu wykonywania przez strażników 
gminnych (miejskich) niektórych 

czynności

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i administracji z dnia 17 

listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za 
które strażnicy straży gminnych są 

uprawnieni do nakładania grzywien w 
drodze mandatu karnego



₋ ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

₋ czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

₋ kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym ustawie o publicznym transporcie
zbiorowym;

₋ współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu
awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

₋ 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;

₋ ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

₋ współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez
publicznych;

₋ 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;

₋ 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;

₋ konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.





FUNKCJONARIUSZE STRAŻY MIEJSKIEJ 
ZABEZPIECZEJĄ OKLICE PRZEJŚĆ DLA 

PIESZYCH W POBLIŻIU PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH W SEROCKU I WOLI 

KIEŁPIŃSKIEJ

STRAŻNICY MIEJSCY PRZEPROWADZAJĄ 
CYKLICZNE SPOTKANIA W 

PRZEDSZKOLACH NA TEMAT 
BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH 

UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO





₋ Kontrole punktów sprzedaży alkoholu 

₋ Kontrole miejsc szczególnie
popularnych wśród młodzież – okolice
placów zabaw, park miejski, trakt
napoleoński, trakt spacerowy, okolice
plaży miejskiej w Serocku oraz
niestrzeżonych plaż w Wierzbicy
i Cuplu



Niewłaściwych 
warunków 

przetrzymywania 
zwierząt

Braku 
wymaganych 
przepisami 
szczepień

Porzucania 
zwierząt 

(w szczególności 
przez turystów 

w okresie 
wakacji)



W okresie grzewczym sprawdzanie jakości opału
stanowi stały element służby funkcjonariuszy Straży
Miejskiej.

Kontrole wykorzystywanego przez mieszkańców
Miasta i Gminy Serock paliwa w centralnych kotłach
ogrzewania podejmowane są z własnej inicjatywy
oraz w związku z otrzymywanymi zgłoszeniami.

W 2018 r. podjęto 49 interwencji tego typu – w 4
przypadkach zostały podjęte czynności karno-
administracyjne.



Lp. Rodzaj zgłoszenia Ilość zgłoszeń

1. Zakłócanie spokoju i porządku publicznego 236

2. Zagrożenia w ruchu drogowym 209

3. Zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego 91

4. Zgłoszenia dotyczące zwierząt 456

5. Awarie techniczne 90

6. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 15

7. Zagrożenie pożarowe 10

8. Inne zgłoszenia 147

W odpowiedzi na wykryte wykroczenia 
Strażnicy Miejscy wystawili 143
mandaty karne na łączną kwotę 

15 500,00 zł.
2 286 razy strażnicy zakończyli 

interwencje pouczeniem



Lp. Rodzaj wykroczenia Ilość 
mandatów

Wartość

1. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
osób i mienia

23 2 700,00 zł

2. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i 
porządkowi w komunikacji

36 3 650,00 zł

3. Wykroczenia przeciwko urządzeniom 
użytku publicznego

39 4 350,00 zł

4. Naruszenie przepisów ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi

32 3 200,00 zł

5. Naruszenie przepisów ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach

2 200,00 zł

6. Naruszenie przepisów ustawy o ochronie 
zwierząt

1 500,00 zł

7. Naruszenie przepisów ustawy o odpadach 6 600,00 zł

8. Inne wykroczenia 4 300,00 zł



Formy współpracy:

1. Wspólne patrole (w 2018 r. zorganizowano 60 wspólnych służb
patrolowych).

2. Akcje edukacyjne w szkołach.

3. Stała wymiana informacji o zagrożeniach występujących na terenie
Gminy Serock w zakresie bezpieczeństwa ludzi imienia, spokoju
i porządku publicznego

4. Wymiana informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy
użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

5. Prowadzenie działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju
i porządku w miejscach zgromadzeń i różnego rodzaju imprez.







WYMIENIONE ZOSTAŁY WSZYSTKIE 
KAMERY,  POPRAWIE ULEGŁA  JAKOŚĆ 

REJESTROWANEGO OBRAZU 
ZARÓWNO W PORZE DZIENNEJ JAK I 

NOCNEJ. 

FUNKCJONUJE CAŁODOBOWE 
MONITOROWANIE ULIC, MIEJSC 

ROZRYWKI, OKOLIC SZKÓŁ I PLAŻY

DALSZA ROZBUDOWA SYSTEMU 
PLANOWANA JEST NA 2019 r.



W 2018 r. zanotowano względem roku 2017:

₋ Wzrost liczby wystawionych mandatów karnych – o 45.

₋ Wzrost liczby zorganizowanych wspólnych patroli z Policją – o 13 więcej.

₋ Zmniejszenie liczby interwencji dotyczących zwierząt – o 76 mniej.

W 2018 r. doprowadzono do izby wytrzeźwień bądź miejsca zamieszkania 78
osób.




