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I. Wstęp. 

„Do ochrony porządku publicznego na terenie gminy może być utworzona samorządowa 
umundurowana formacja - straż gminna. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności 
lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli." 
/art.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych./ 

II. Organizacja Straży Miejskiej. 

Straż Miejska w Koszalinie utworzona została w dniu 15 listopada 1991 roku. Straż działa 
w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1795). 
Ustawa ta nadaje Straży kompetencje, ustala ograniczenia i zakres odpowiedzialności oraz wskazuje 
organy nadzoru nad Strażą. Szczegółową strukturę organizacyjną Straży określa Regulamin Straży 
Miejskiej nadany przez Prezydenta Miasta Koszalina (Zarządzenie Nr 65/279/11 z dnia 3 czerwca 2011 
r.). Nadzór nad Strażą Miejską w Koszalinie sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski przy pomocy 
Komendanta Wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu. 

Strażą kieruje Komendant, a w jej skład wchodzi 26 etatów strażniczych. Siedziba Straży Miejskiej 
znajduje się w Koszalinie przy ul. Mariańskiej 9, tel. alarmowy 986, tel. 94 3460968, fax. 94 3460967, 
email: straz.mieiska(5)um.koszalin.pl. Na wyposażeniu Straży znajduje się: 5 pojazdów samochodowych 
oraz 4 rowery oraz 1 bezzałogowy statek powietrzny (dron). 

III. Wykaz wykroczeń - Uprawnienia Straży Miejskiej. 

Wykaz wykroczeń, za które strażnicy są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu 
karnego: 

1.Kodeks Wykroczeń: 

art. 49, art. 50, art. 51 § 1 i 2, art. 52 § 2 i 3 pkt 2-3, art. 54, art. 55, art. 56 § 1, art. 58 §1, 
art. 601 § 1-3 i § 4 pkt 1, art. 603 § 1, art. 63a § 1, art. 64, art. 65, art. 66 § 1, art. 67, 
art. 72, art. 74 § 1, art. 75 § 1, art. 77, art. 78, art. 79, art. 80 § 1 i 2, art. 81, art. 82 § 3 i 4, art. 82a § 2, 
art. 84, art. 85 § 1 i 2, art. 85a, art. 89, art. 91, art. 96 § 3, art. 99 § 1 pkt 2 i 3, 
art. 100, art. 101, art. 102, art. 104, art. 106, art. 108, art. 109, art. 117, 
art. 138d § 1, art. 140, art. 141, art. 143 § 1, art. 144 § 1 i 2, art. 145, art. 151 § 1-3, 
art. 153 § 1, art. 154 § 1 i 2, art. 157 § 1, art. 161, art. 162 § 1, art. 166 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 
- Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821); oraz: art. 88, art. 90, art. 92 § 1, art. 94 § 1 i 2, art. 95, 
art. 96 § 1 pkt 2, art. 96b oraz art. 97 Kodeksu wykroczeń. 

2. Ustawy: 

1) art. 79 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653, z późn. 
zm.); 

2) art. XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy 
(Dz. U. z 1974 r., nr 24, poz. 142 z późn. zm.); 

3) art. 43.1 ust. 1 i 2, art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277); 

4) art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2182); 

5) art. 10 ust. 1-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
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w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010); 

6) art. 37 ust. 1 za czyny określone w art. 9, art. 10a ust. 1-3 i art. 25, art. 37a ust. 1 oraz 
art. 37e ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122z 
późn. zm.); 

7) art. 174 ust. 3, art. 175, art. 177, art. 188 oraz w art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
0 odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.); 

8) art. 334, art. 343 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1396 z późn. zm.); 

9) art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. 2019 r., poz. 541 z późn. 
zm.); 

10) art. 478 pkt 2, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 
z późn. zm.); 

11) art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140) 
w zakresie określonym w art. 28 ust. 4 oraz art. 35 ust. 1 ustawy 
dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2475 
z późn zm.); 

12) art. 112 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2067 późn. zm.); 

13) art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ); 

14) art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967); 

15) art. 48 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 
z 2019 r„ poz. 1610); 

16) art. 50 pkt 5 w związku z art. 38a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056 z późn. zm.); 

17) art. 95 i art. 96 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
1 elektronicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1895); 

18) art. 78 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 521); 

19) art. 494 i 495 oraz 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.). 

Akty prawa miejscowego, ustanawiające przepisy porządkowe w zakresie zapewnienia porządku, 
spokoju i bezpieczeństwa publicznego, których naruszenie zagrożone jest karą grzywny. 

IV. Informacja z realizacji zadań 

1. Informacje ogólne 

Gmina Miasto Koszalin, na potrzeby realizowania zadań służbowych przez Straż Miejską w Koszalinie 
zostało podzielone na 6 rejonów służbowych. Do każdego z rejonów są przypisania funkcjonariusze, do 
zadań których należy dbanie o lad i porządek w rejonach, kontakt z mieszkańcami, zarządcami 
budynków wielorodzinnych, administracjami, instytucjami odpowiedzialnymi za stan infrastruktury 
miejskiej. Strażnicy w podległych rejonach realizują zgłoszenia, które wpłynęły od mieszkańców, 
zarówno te złożone osobiście lub w formie rozmów telefonicznych, jak również złożone w formie 
pisemnej. 
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Na terenie naszego Miasta służbę pełni łącznie 21 funkcjonariuszy. Straż Miejska w Koszalinie 
funkcjonuje w systemie dwuzmianowym, w godz. 7:00 - 22:00 przez 7 dni w tygodniu. W 2019 r. 
strażnicy zrealizowali łącznie 2763 służby patrolowe, w których zaangażowanych było 4057 
funkcjonariuszy. W tej liczbie są zawarte 1370 patrole piesze w podległych rejonach służbowych. Do 
tego strażnicy przeprowadzili 45 patroli w rejonie giełdy towarowo-samochodowej, które realizowane 
były przez 90 funkcjonariuszy. Strażnicy zrealizowali również 22 patroli rowerowych, przy 
zaangażowaniu 44 funkcjonariuszy. W skład patroli rowerowych wchodzi 4 funkcjonariuszy 
wyposażonych w odpowiednie umundurowane. 

Podstawową formą służby patrolowej podczas której realizowane są interwencje na podstawie 
zgłoszeń mieszkańców, są patrole zmotoryzowane. W 2019 r. takich patroli na terenie Naszego Miasta 
było 1294. Służbę w tych patrolach pełniło łącznie 2588 funkcjonariuszy. Tak znaczne zaangażowanie 
w patrolach zmotoryzowanych pozwala na bardzo szybką reakcję na zgłoszenia mieszkańców, które 
wpływają do służby dyżurnej. 

W roku 2019 Straż Miejska w Koszalinie została wyposażona w bezzałogowy statek powietrzny (dron) 
wyposażony między innymi w System Obserwacji i Wspomagania Analizy powietrza (SOWA). 
W związku z powyższym 2 funkcjonariuszy zostało przeszkolonych w charakterze operatorów 
bezzałogowych statków powietrznych. Dodatkowo trzech funkcjonariuszy zostało przeszkolonych 
w zakresie obsługi stacji pomiarowej SOWA. Nowy sprzęt został przyjęty i wdrożony do służby. 
W służbach tych zaangażowanych było łącznie 64 strażników. 

W ramach realizowania ustawowych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku 
publicznego Straż Miejska w Koszalinie ściśle współpracuje z Komendą Miejską Policji w Koszalinie. 
Współpraca ta polegała na wzajemnym wspieraniu się służb dyżurnych przy realizacji interwencji 
zgłaszanych przez mieszkańców Naszego Miasta (przekazywanie zgłoszeń pomiędzy służbami 
dyżurnymi), jak również podczas pełnienia wspólnych służb patrolowo-interwencyjnych w patrolach 
mieszanych (strażnik i policjant). Wspólne służby patrolowe są realizowane wraz z policjantami 
z Komisariatu Policji I i II jako służby planowane w miesięcznych grafikach służby. Dodatkowe patrole 
wynikają z prowadzonych działań i potrzeb doraźnych. W 2019 r. planowanych służb patrolowych 
zrealizowano 136, przy udziale 136 funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Koszalinie. Dodatkowo w roku 
2018 strażnicy pełnili służbę z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Koszalinie. Takich 
patroli było 59, przy zaangażowaniu 59 strażników. 

W roku 2019 funkcjonariusze Straży Miejskiej w Koszalinie byli zaangażowani w zabezpieczenia 
różnego rodzaju imprez masowych, sportowych, świąt państwowych, kościelnych, zgromadzeń 
publicznych. W 2019 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Koszalinie uczestniczyli w 78 tego typu 
zabezpieczeniach. Zabezpieczenia były realizowane przy zaangażowaniu 326 strażników. 16 
zabezpieczeń było realizowanych wspólnie z funkcjonariuszami Policji lub innych służb. W tych 
zabezpieczeniach służbę pełniło 84 strażników. 

Służba dyżurna Straży Miejskiej w Koszalinie przyjęła łącznie 12093 zgłoszenia od mieszkańców oraz 
instytucji. Podana liczba dotyczy zgłoszeń dotyczących zakłóceń ładu i porządku publicznego, 
będących w kompetencjach straży. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Koszalinie na podstawie otrzymanych zgłoszeń oraz 
w trakcie pełnienia codziennych służb patrolowych w ramach zapewnienia ładu i porządku publicznego 
podjęli w 2019 r. 21298 kontroli i interwencji. W trakcie podjętych działań ujawnili 7570 sprawców 
czynów zabronionych zakwalifikowanych jako wykroczenie. W 3925 przypadkach strażnicy zastosowali 
środki oddziaływania wychowawczego. Na 3583 sprawców wykroczeń nałożono grzywny 
w postępowaniu mandatowym na łączną kwotę 385.130,00 zł. W 2018 r. wszczęto 62 postępowania 
wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Koszalinie. Do 
końca grudnia 2019 r. takich wniosków skierowano 26. W 2 przypadkach postępowanie wyjaśniające 
zostało zakończone z powodu wycofania zgłoszenia przez osobę zawiadamiającą. W 1 przypadku 
przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie dało podstaw do złożenia wniosku o ukaranie do 
sądu. W pozostałych przypadkach prowadzone są postępowania wyjaśniające. 

W roku 2019 do Straży Miejskiej w Koszalinie łącznie wpłynęły 485 pisma będące również formą 
pozyskiwania i wymiany informacji dotyczących problemów występujących na terenie Naszego Miasta. 
W tej liczbie 348 dotyczyło spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, ładu i porządku. 137 
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dotyczyło współpracy z innymi służbami i instytucjami. 

2. Realizacja zadań Straży Miejskiej w Koszalinie z podziałem na poszczególne ustawy oraz 
uchwały Rady Miejskiej. 

W roku 2019 funkcjonariusze podjęli łącznie 21298 kontroli i interwencji. Czynności te prowadzone są 
w oparciu o ustawy oraz akty prawa miejscowego. 

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego podejmowane są czynności przez 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Koszalinie jest Kodeks Wykroczeń. W tym akcie prawnym określony 
został zbiór podstawowych czynów zabronionych, określanych mianem wykroczeń. Na podstawie 
zapisów Kodeksu Wykroczeń w roku 2019 strażnicy podjęli 12597 kontroli i interwencji. Poniżej 
przedstawiono liczbę podjętych czynności z podziałem na poszczególne działy Kodeksu Wykroczeń. 

Wykroczenia przeciwko: 

> porządkowi i spokojowi publicznemu: 627 

> instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym: 13 

> bezpieczeństwu osób i mienia: 191 

> bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 10280 

> osobie: 1 

> zdrowiu: 8 

> obyczajności publicznej: 20 

> urządzeniom użytku publicznego: 1441 

> szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe: 16 

Powyższe wyniki zostały przedstawione w formie graficznej na wykresie nr 1. 

Interwencje i kontrole - Kodeks Wykroczeń 

2% 0% 

• Bezpieczeństwo i porządek w komunikacji •Urządzenia użytku publicznego 
• Porządek i spokój publiczny • Bezpieczeństwo osób i mienia 
• Obyczajność publiczna DZdrowie 
• Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe • Przeciwko osobie 
• Instytucje 

Wykres nr 7. Realizacja kontroli i interwencji w oparciu o działy Kodeksu Wykroczeń. 

5 



Na podstawie pozostałych ustaw, rozporządzeń, zarządzeń na podstawie których strażnicy mają 
uprawnienia do podejmowania czynności służbowych, funkcjonariusze w roku 2019 podjęli 4125 
interwencji i kontroli. 

Poniżej przedstawiono liczbę podjętych kontroli i interwencji z podziałem na poszczególne ustawy: 

> ustawie o wychowaniu w trzeźwości: 1448 

> ustawie o utrzymaniu czystości i porządku: 182 

> ustawie o ochronie zdrowia: 29 

> ustawie o ochronie zwierząt: 10 

> ustawie o odpadach: 194 

> ustawie prawo ochrony środowiska: 81 

> ustawie prawo o ruchu drogowym: 141 

> inne naruszenia (np. pozostałe ustawy, awantury, bójki, handel, zarządzenia porządkowe 
Wojewody, itp.): 2040 

Powyższe wyniki zostały przedstawione w formie graficznej na wykresie nr 2. 

Interwencje i kontrole - ustawy 

•o wychowaniu w trzeźwości •o utrzymaniu czystości i porządku Ho ochronie zdrowia 

•o ochronie zwierząt •o odpadach • prawo ochrony środowiska 

•prawo o ruchu drogowym •innre naruszenia 

Wykres nr 2. Realizacja kontroli i interwencji w oparciu o ustawy, rozporządzenia, zarządzenia porządkowe. 

Realizując w 2019 r. zadania na podstawie aktów prawa miejscowego strażnicy podjęli 4576 kontroli 
i interwencji. 

Poniżej przedstawiono liczbę podjętych kontroli i interwencji z podziałem na zagadnienia związane z: 

> profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych: 2245 

> utrzymaniem czystości i porządku: 1741 

> obowiązkami właścicieli zwierząt: 405 

> bezdomnością osób: 185 
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Powyższe wyniki zostały przedstawione w formie graficznej na wykresie nr 3. 

Realizacja uchwał Rady Miejskiej 

• Czystość 

• Trzeźwość 

• Zwierzęta 

a Przeciwdziałanie bezdomności 

Wykres nr 3. Realizacja kontroli i interwencji w oparciu o uchwały Rady Miejskiej. 

W roku 2019, tak jak w latach poprzednich najczęściej występującymi problemami w zgłoszeniach od 
mieszkańców Naszego Miasta były naruszenia przepisów ruchu drogowego. W tej części należy 
również uwzględnić przypadki wykroczeń popełnionych przez osoby kierujące pojazdami, 
a dopuszczające się niszczenia zieleni poprzez parkowanie pojazdów. Takich zgłoszeń w 2019 r. służba 
dyżurna przyjęła 5481. Tematyka związana z naruszeniami przepisów ruchu drogowego dominowała 
również w czynnościach własnych podejmowanych przez strażników podczas służb patrolowych. Na 
podstawie otrzymanych zgłoszeń oraz interwencji własnych w roku 2019 strażnicy Straży Miejskiej 
w Koszalinie podjęli 11883 kontroli i interwencji związanych z ruchem drogowym. 

W wyniku podjętych czynności ujawniono 6295 wykroczeń. W związku z podjętymi czynnościami 
ustalono i ukarano 5449 sprawców wykroczeń. W 2803 przypadkach funkcjonariusze zastosowali 
środki oddziaływania wychowawczego.. W 2626 przypadkach na sprawców wykroczeń nałożono 
mandaty karne na kwotę 272.330,00 zł. W 20 przypadkach Straż Miejska wystąpiła do Sądu 
Rejonowego w Koszalinie z wnioskami o ukaranie sprawców wykroczeń. W chwili obecnej Straż Miejska 
w Koszalinie prowadzi 30 postępowań wyjaśniających przed skierowaniem wniosków o ukaranie do 
Sądu Rejonowego w Koszalinie. W chwili obecnej jest prowadzonych 816 postępowań wyjaśniających 
związanych z wykroczeniami w ruchu drogowym popełnionymi w roku 2019, zmierzających do 
ustalenia sprawcy wykroczenia. 

W ramach czynności podejmowanych w tym zakresie w roku 2019 funkcjonariusze podjęli 111 kontrole 
i interwencje związane z pojazdami nieużytkowanymi. Działając na podstawie art. 50a i 130a Prawa 
o ruchu drogowym strażnicy wydali 138 dyspozycji usunięcia pojazdów z ulic Naszego Miasta. W 46 
przypadkach funkcjonariusze wydali dyspozycje na podstawie art. 50a Prawa o ruchu drogowym. 
Przypadki te dotyczą pozostawienia pojazdów bez tablic z numerem rejestracyjnym lub pojazdów, 
których stan wskazuje, że nie są one używane. W 92 przypadkach strażnicy podjęli decyzję o usunięciu 
pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach naruszenia przez kierujących przepisów ruchu 
drogowego, a wskazanych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. W szczególności były to 
przypadki stwarzania zagrożenia w ruchu drogowym poprzez pozostawienie pojazdów na przejściach 
dla pieszych lub w odległości mniejszej niż 10m od takiego przejścia, parkowania pojazdów w obrębie 
skrzyżowania, nieuprawnionego parkowania pojazdów na miejscach dla osób niepełnosprawnych. 
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Dodatkowo kierujący pojazdami parkują w miejscach gdzie jest to zabronione znakami drogowymi 
z umieszczonymi tabliczkami informującymi o tym, iż pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt 
właściciela. W roku 2019, na podstawie dyspozycji wydanych przez strażników usunięto 49 pojazdów. 
W 43 przypadkach odstąpiono od usunięcia pojazdów-zgodnie z zapisem art. 130a ust. 2a Prd. 

Wśród działań prowadzonych przez strażników w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i kontrolą 
w ruchu drogowym, istotne miejsce zajmują działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. 
W roku 2019 r. takich kontroli i interwencji przeprowadzono 192. W wyniku podjętych czynności 
ujawniono 92 sprawców wykroczeń. W 38 przypadkach funkcjonariusze zastosowali środki 
oddziaływania wychowawczego. W 54 przypadkach sprawcy zostali ukarani mandatami karnymi na 
kwotę 21.350,00 zł. W roku 2019 funkcjonariusze wydali 25 dyspozycji usunięcia pojazdów 
parkujących na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na podstawie 
wydanych dyspozycji usunięto na koszt właściciela 11 pojazdów. W 14 przypadkach odstąpiono od 
usunięcia pojazdu z uwagi na powrót osób kierujących do pojazdów. 

Następnym obszarem do wyodrębnienia, w którym można ująć wykroczenia uciążliwe dla 
mieszkańców, jest obszar obejmujący wykroczenia związane z naruszeniem zakazu spożywania 
napojów alkoholowych, szeroko pojmowanym zakłóceniem spokoju, ładu i porządku publicznego, 
zgłoszeń dotyczących zagrożenia życia i zdrowia. W roku 2019 takich zgłoszeń od mieszkańców 
wpłynęło 2979. Na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz w trakcie codziennych służb patrolowych 
strażnicy podjęli 4958 kontroli i interwencji. W ich wyniku ujawniono 1491 sprawców wykroczeń. 
W 782 przypadkach funkcjonariusze zastosowali środki oddziaływania wychowawczego. 710 sprawców 
czynów zabronionych zakwalifikowanych jako wykroczenia zostało ukaranych mandatami karnymi na 
łączną kwotę 81.000,00 zł. 

W tej grupie najwięcej zgłoszeń oraz kontroli i interwencji związanych było z zagrożeniem życia 
i zdrowia ludzkiego. Służba dyżurna w roku 2019 przyjęła 1571 zgłoszeń. Najczęściej zgłoszenia 
dotyczyły osób będących pod wpływem alkoholu. W wyniku podjętych działań do miejsca 
zamieszkania lub wytrzeźwienia doprowadzono 672 osoby. Były to osoby będące pod wpływem 
alkoholu, które swoim zachowaniem stworzyły zagrożenie dla swojego życia lub zdrowia lub życia 
i zdrowia innych osób. W roku 2019 strażnicy przeprowadzili 1124 kontroli miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych oraz otoczenia tych punktów. Podczas tych kontroli 
funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na respektowanie obowiązujących przepisów. 

W 2019 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Koszalinie podjęli 222 kontrole i interwencje związane 
z działalnością targowisk miejskich oraz przypadkami prowadzenia handlu na terenie należącym do 
gminy bez zezwolenia. W wyniku podjętych czynności ujawniono 61 sprawców wykroczeń. 20 osób 
zostało ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 2.170,00 zł. W 38 przypadkach 
funkcjonariusze zastosowali środki oddziaływania wychowawczego. W 1 przypadku skierowano 
wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. W 2 przypadkach prowadzone są czynności wyjaśniające 
przez złożeniem takiego wniosku. 

Kolejnym elementem działalności Straży Miejskiej w Koszalinie w roku 2019 były działania związane ze 
środowiskiem osób bezdomnych. Funkcjonariusze przeprowadzili 185 kontroli miejsc przebywania 
osób bezdomnych. W trakcie tych kontroli, w 108 przypadkach strażnicy informowali osoby bezdomne 
o miejscach, w których mogą otrzymać pomoc (ciepły posiłek, żywność, odzież, środki czystości). 
W okresie zimowym, w 21 przypadkach osoby bezdomne skorzystały z możliwości transportu do 
ogrzewalni. W tych działaniach strażnicy ściśle współpracowali z pracownikami MOPR w Koszalinie 
oraz z funkcjonariuszami Policji. 

3. Współpraca Straży Miejskiej w Koszalinie z innymi jednostkami i organizacjami. 
Przekazywanie interwencji. 

W trakcie realizacji codziennych zadań na rzecz mieszkańców naszego Miasta nie można pominąć 
współpracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Koszalinie z instytucjami odpowiedzialnymi za bardzo 
szeroko rozumiane bezpieczeństwo osób i mienia oraz za stan infrastruktury miejskiej. 
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Służba dyżurna Straży Miejskiej w Koszalinie w roku 2019 odebrała od mieszkańców 108 zgłoszeń 
dotyczących awarii technicznych. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń oraz w trakcie pełnienia służb 
patrolowych na terenie miasta strażnicy potwierdzili i ujawnili 479 różnego rodzaju awarii lub zdarzeń, 
które wymagały podjęcia czynności przez inne instytucje lub podmioty. Poniżej przedstawiono 
wybrane podmioty oraz instytucje, którym przekazano sprawy do realizacji: 

> przekazane do PGK 251 

> przekazane do Zarządu Dróg i Transportu 48 

> przekazane do Policji 22 

> przekazane do Urzędu Miejskiego 39 

> przekazane Państwowemu Ratownictwu Medycznemu 24 

> przekazane MWiK 7 

> Przekazane do Państwowej Straży Pożarnej 4 

> przekazane do ORANGE POLSKA (awarie telekomunikacyjne) 12 

> przekazane do Powiatowego Lekarza Weterynarii 1 

> przekazane do konserwacji świetlenia 11 

> przekazane do ZBM 2 

> przekazane do Fundacji „Dziki Azyl" 34 

> inne (spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, itp.) 24 

W związku z realizacją zadań związanych z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym 
strażnicy przeprowadzali wspólne kontrole z funkcjonariuszami i pracownikami innych jednostek. 
Współpraca ta przejawiała się między innymi poprzez prowadzenie wspólnych kontroli lub udzielania 
asysty przez strażników. Były to wspólne kontrole lub asysty realizowane z : 

> Policją 38 

> z pracownikami innych instytucji (ZDiT, WOŚ) 28 

> asysty udzielane dla innych instytucji (ZBM, Sanepid, Nadzór Budowlany) 29 

4. Udział w zabezpieczeniach uroczystości, imprez masowych, sportowych, itp. 

W 2019 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Koszalinie brali udział w zabezpieczeniach uroczystości 
państwowych, kościelnych, zabezpieczali imprezy masowe, sportowe, kulturalne, czuwali nad 
porządkiem podczas zgromadzeń publicznych na terenie Naszego Miasta. Zabezpieczenia były 
realizowane samodzielnie lub przy udziale innych służb (Policja, Żandarmeria Wojskowa). Takich 
zabezpieczeń było 78. W zabezpieczeniach zaangażowanych było łącznie 326 strażników. Były to 
zabezpieczenia: 

> uroczystości państwowe 20 

> uroczystości kościelne 14 

> imprezy kulturalno-rozrywkowe 10 

> imprezy masowe 8 

> imprezy sportowe 4 

> imprezy szkolne 2 

> inne (np. zgromadzenia publiczne) 20 
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5. Działania podjęte wobec ujawnionych sprawców wykroczeń. Nakładanie grzywien 
w drodze mandatów karnych, wnioski o ukaranie, środki oddziaływania wychowawczego. 

W trakcie podjętych czynności służbowych w roku 2019, na podstawie otrzymanych zgłoszeń od 
mieszkańców i instytucji, własnych obserwacji podczas służb patrolowych, funkcjonariusze Straży 
Miejskiej w Koszalinie ujawnili na miejscu popełnienia wykroczenia lub w toku podjętych czynności 
wyjaśniających 7570 sprawców czynów zabronionych zakwalifikowanych jako wykroczenie. W 3925 
przypadkach funkcjonariusze zastosowali środki oddziaływania wychowawczego przewidziane w art. 41 
Kodeksu Wykroczeń. W 3583 przypadkach na sprawców czynów zabronionych zostały nałożone 
grzywny w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 385.130,00 złotych. W 26 przypadkach Straż 
Miejska w Koszalinie skierowała wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego. W 1 przypadku podjęte 
czynności nie pozwoliły na jednoznaczne stwierdzenie popełnienia wykroczenia. W związku z tym 
odstąpiono od skierowania wniosku o ukaranie. W 2 przypadkach zgłaszający zawiadomienie 
0 popełnieniu wykroczenia wycofali zawiadomienia. W 33 przypadkach prowadzone jest postępowanie 
wyjaśniające przed skierowaniem wniosków o ukaranie do sądu. W 816 przypadkach czynów 
zabronionych jest prowadzone postępowanie zmierzające do ustalenia i ukarania sprawców wykroczeń. 

Czynności podjęte wobec sprawców wykroczeń z podziałem na poszczególne ustawy 
1 rozdziały kodeksu wykroczeń przestawiony został w tabeli nr 1: 

Ustawa/rozdział Kodeksu wykroczeń 

Liczba 
zastosowanych 

środków 
oddziaływania 

wychowawczego 

Liczba 
nałożonych 
mandatów 

Kwota 

Kodeks wykroczeń - wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi publicznemu 

92 64 21.00,00 zł. 

Kodeks wykroczeń - wykroczenia przeciwko 
instytucjom państwowym, samorządowym 
i społecznym 

1 8 2.200,00 zł. 

Kodeks wykroczeń - wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i mienia 

27 26 4.100,00 zł. 

Kodeks wykroczeń - wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 

2618 2176 241.750,00 
zł. 

Kodeks wykroczeń - szkodnictwo leśne i 
ogrodowe 

2 8 700,00 zł. 

Kodeks wykroczeń - wykroczenia przeciwko 
zdrowiu 

1 0 0,00 zł. 

Kodeks wykroczeń - wykroczenia przeciwko 
obyczajności publicznej 

15 12 1.200,00 zł. 

Kodeks wykroczeń - wykroczenia przeciwko 
urządzeniom użyteczności publicznej 

207 539 42.580,00 zł. 

Ustawie o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

279 606 54.550,00 zł. 

Ustawie o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych 

8 11 1.100,00 zł. 
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Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach 

8 23 2.600,00 zł. 

Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 

0 1 300,00 zł. 

Aktach prawa miejscowego (w tym regulamin 
utrzymania czystości i porządku - obowiązki 
właścicieli zwierząt) 

635 83 10.400,00 zł. 

Ustawie o odpadach 18 21 2.100,00 zł. 

Ustawie - Prawo Ochrony Środowiska 5 2 300,00 zł. 

Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 

1 0 0,00 zł. 

Inne 8 3 250,00 zł. 

Tabela nr 7. Ujawnieni sprawcy wykroczeń. Podział na środki oddziaływania wychowawczego, mandaty karne oraz 
kwota nałożonych grzywien z podziałem na działy Kodeksu Wykroczeń, ustawy, akty prawa miejscowego. 

Dane z 

Wykres nr 4. Środki oddziaływania wychowawczego. 

tabeli zostały przedstawione w formie graficznej na wykresach nr 4 i 5. 

Środki oddziaływania wychowawczego 

o°/£% 1% 

•Porządek i spokój publiczny 
•Instytucje państwowe i samorządowe 
• Bezpieczeństwo osób i mienia 
•Bezpieczeństwo i porządek w komunikacji 
•Zdrowie 
•Obyczajność 
•Urządzenia użytku publicznego 
•Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe 
•Wychowanie w trzeźwości 
•Palenie wyrobów tytoniowych 
•Utrzymanie czystości i porządku w gminach 
•O odpadach 
•Ochrona zwierząt zwierząt 
•Prawo ochrony środowiska 
• Przepisy gmnne 
•Inne 
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Mandaty karne 

0,08% 

15,04% 

1,79% 

0,73% 

> Porządeki spokój publiczny 

• Bezpieczeństwo osób i mienia 

' Szkodnictwo leśne i ogrodowe 

Urządzenia użytku publicznego 

• Palenie wyrobów tytoniowych 

> O odpadach 

• Ochrona zdrowia zwierząt 

Inne 

• Instytucje państwowe i samorządowe 

• Bezpieczeństwo i porządek w komunikacji 

• Obyczajność 

• Wychowanie w trzeźwości 

= Utrzymanie czystości i porządku w gminach 

• Prawo ochrony środowiska 

« Przepisy gminne 

Wykres nr 5. Grzywny nałożone w drodze mandatów karnych. 

6. Działania profilaktyczne. 

Wzorem lat ubiegłych, w roku 2019 funkcjonariusze Straży Miejskiej w Koszalinie prowadzili na terenie 
Naszego Miasta działania profilaktyczne. Zajęcia były skierowane do najmłodszych (przedszkola, szkoły 
podstawowe), jak również do seniorów. W tym zakresie Straż Miejska w Koszalinie współpracuje 
z dyrektorami przedszkoli, szkół, pedagogami, dyrektorami Domów Pomocy Społecznej, Klubami 
Seniorów, radami Osiedli. Zajęcia prowadzone przez strażników cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców naszego Miasta. W roku 2019 takich zajęć przeprowadzono 104. 
W zajęciach uczestniczyło około 6860 osób. 

Prelekcje i zajęcia skierowane do najmłodszych mieszkańców Naszego Miasta odbywały się 
w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych. W trakcie prowadzonych zajęć w przedszkolach 
strażnicy poruszali następujące zagadnienia: 

> Bezpieczna droga do przedszkola - domu (z aktywnym wykorzystanie miasteczka ruchu 
drogowego) 

> Udzielanie pierwszej pomocy 

> Bezpieczne ferie zimowe 

> Bezpieczne wakacje 

> Kontakty z obcymi ludźmi 

> Pirotechnika dla dzieci 
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> Praca Straży Miejskiej i jej znaczenie dla środowiska, segregacja odpadów. 

W trakcie spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną, realizowano następujące zagadnienia: 

> Bezpieczna droga do szkoły - domu (z aktywnym wykorzystaniem miasteczka ruchu 
drogowego) 

> Udzielanie pierwszej pomocy 

> Bezpieczne ferie 

> Bezpieczne wakacje 

> Bezpieczeństwo w domu, szkole, na podwórku 

> Kontakty z obcymi ludźmi 

> Bezpieczny internet, cyberprzemoc 

> Praca Straży Miejskiej i jej znaczenie dla środowiska, segregacja odpadów, spalanie odpadów 
i jego wpływ na otoczenie 

> Pirotechnika. 

W ramach prowadzonych zajęć strażnicy zapoznawali dzieci i młodzież szkolną z zagrożeniami 
mogącymi wystąpić w drodze do przedszkola lub szkoły. Poruszane były też zagadnienia związane 
z bezpiecznym zachowaniem się w okresie ferii i wakacji. Dzieci i młodzież szkolna były zapoznawane 
również z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym również wzywaniem służb 
ratunkowych. 

Zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Koszalinie nie ograniczały się jedynie do 
pogadanek. W zajęciach wykorzystywane były również urządzenia multimedialne, a w przypadkach 
omawiania bezpiecznej drogi do przedszkola lub szkoły najmłodsi korzystali z miasteczka ruchu 
drogowego znajdującego się na wyposażeniu Straży Miejskiej w Koszalinie. 

Zajęcia prowadzone w ramach nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej były prowadzone 
przez funkcjonariuszy posiadających odpowiednie przygotowanie z zakresu udzielania kwalifikowanej 
pomocy przedmedycznej. Zajęcia te były podzielone na dwa bloki: teoretyczny i praktyczny. 
W pierwszej kolejności strażnicy przekazywali uczestnikom zajęć wiedzę teoretyczną z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy oraz informacje na temat sposobu powiadamiania służb ratunkowych. 
W części praktycznej strażnicy pokazywali, w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy 
przedmedycznej. W tej części strażnicy wykorzystywali profesjonalne fantomy, w tym fantom 
niemowlaka. Fantomy te znajdują się na wyposażeniu koszalińskiej Straży Miejskiej. 

W roku 2019 w ramach zajęć profilaktycznych, wspólnie z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Ruchu 
Drogowego w Koszalinie przeprowadzono kolejną edycję projektu pod nazwą „PRZEDSZKOLAK 
RATOWNIK". Tak jak w roku poprzednim udział wzięli przedszkolacy z koszalińskich przedszkoli. W 
ramach projektu przeprowadzono 22 zajęcia profilaktyczne w których udział wzięło 1197 
przedszkolaków. W trakcie zajęć przedszkolaki zapoznawały się z zasadami udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz właściwymi sposobami wzywania pomocy specjalistycznej. 

W ramach zajęć profilaktycznych strażnicy brali udział w festynach organizowanych przez Rady Osiedla, 
jednostki wojskowe, organizacje pozarządowe, itp. W trakcie takich spotkań strażnicy prowadzili 
działalność edukacyjną związaną z bezpieczeństwem w ruchu drogowym (piesi, rowerzyści) oraz 
szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym zakresie były również 
wykorzystywane posiadane przez Straż Miejską w Koszalinie fantomy. W trakcie zajęć profilaktycznych 
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonych wśród osób dorosłych, funkcjonariusze 
wykorzystywali również alkogogle w celu uświadomienia uczestnikom, z jakimi ograniczeniami mamy 
do czynienia w sytuacji, gdy osoba znajduje się pod wpływem alkoholu. 

Prowadzono również spotkania z seniorami, które odbywały się w klubach osiedlowych oraz siedzibach 
różnych stowarzyszeń. W trakcie takich spotkań przekazywano informacje o zagrożeniach, z jakimi 
mogą spotkać się w życiu codziennym osoby w podeszłym wieku. 

Działania strażników w zakresie szeroko pojmowanej profilaktyki nie ograniczają się tylko i wyłącznie 
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do zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną. Polegają one również na stałych patrolach rejonów szkół lub 
miejsc przebywania dzieci i młodzieży z uwagą na zagrożenia z jakimi mogą się spotkać najmłodsi 
mieszkańcy Naszego Miasta. W trakcie takich kontroli strażnicy ściśle współpracują z dyrektorami szkół 
i przedszkoli oraz pedagogami. 

Takie działania skutecznie ograniczają lub zapobiegają powstawaniu negatywnych zachowań wśród 
dzieci i młodzieży. 

V. Podsumowanie 

Poniżej szczegółowo przedstawiono obszary, które są pod szczególnym nadzorem funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej w Koszalinie. Przedstawione obszary dotyczą wykroczeń, które są najczęściej zgłaszane 
przez mieszkańców lub stanowią największą uciążliwość dla mieszkańców Koszalina. 

1. Realizacja zgłoszeń mieszkańców. 

Podstawowym narzędziem służącym mieszkańcom Naszego Miasta w kontaktach ze Strażą Miejską 
w Koszalinie jest kontakt telefoniczny. Mieszkańcy dzwoniąc do służby dyżurnej przekazują informacje 
o stwierdzonych nieprawidłowościach. Dyżurni Straży Miejskiej, na podstawie rozmowy z mieszkańcami 
oceniają, czy opisywana nieprawidłowość stanowi czyn zabroniony i może zostać zakwalifikowany jako 
wykroczenie. Dyżurni dokonują również oceny czy funkcjonariusze Straży Miejskiej mają uprawnienia 
do podejmowania czynności służbowych czy też daną sprawę należ zgłosić do innych instytucji. Służba 
dyżurna przyjmuje do realizacji zgłoszenia dotyczące zakresu uprawnień przyznanych 
funkcjonariuszom straży gminnych (miejskich). W pozostałych przypadkach dyżurni informują 
mieszkańców, do jakiej instytucji muszą zgłosić nieprawidłowość lub dokonują zgłoszenia we własnym 
zakresie. Taka sytuacja wymaga od Dyżurnych ponadprzeciętnej wiedzy w zakresie znajomości 
przepisów prawa zarówno w obrębie posiadanych uprawnień, jak też tych, które należą do innych 
podmiotów. W roku 2019 służba dyżurna Straży Miejskiej w Koszalinie przyjęła do realizacji 12093 
zgłoszeń od mieszkańców oraz innych podmiotów. W porównaniu do roku poprzedniego zanotowano 
wzrost liczby przyjętych zgłoszeń o - 19,8 % (10087 zgłoszeń w roku 2018). 

Biorąc pod uwagę powyższe dane, w roku 2019 na jednego funkcjonariusza Straży Miejskiej 
w Koszalinie przypadło średnio 465,11 zgłoszenia w roku (wliczając również Komendanta Straży 
Miejskiej). 

2. Kontrole i interwencje. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Koszalinie, w trakcie codziennych służb patrolowych realizują 
zarówno zgłoszenia mieszkańców, jak również podejmują kontrole i interwencje związane 
z ujawnionymi naruszeniami przepisów wynikających z własnych obserwacji. W roku ubiegłym takich 
kontroli i interwencji podjęto 21298. W analizowanym okresie odnotowano wzrost o 1,67 % 
(20947 w roku 2018). Biorąc pod uwagę minimalny spadek liczby zgłoszeń kierowanych przez 
mieszkańców w roku 2018 i wzrost liczby podjętych czynności przez strażników, możemy 
wywnioskować, że jest duże zaangażowanie funkcjonariuszy w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
Naszego Miasta. 

Biorąc pod uwagę iloraz ilości podjętych czynności przez ilość funkcjonariuszy, otrzymamy wskaźnik 
średniej ilości czynności i interwencji zrealizowanych przez jednego funkcjonariusza w 2019 roku, który 
wynosi 819,15 (wliczając Komendanta Straży Miejskiej). 

Powyższe dane zostały zaprezentowane graficznie na wykresie nr 6 razem z grzywnami nakładanymi 
w drodze mandatów karnych. 
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3. Grzywny i środki oddziaływania wychowawczego. 

W wyniku podjętych działań na podstawie zgłoszeń oraz czynności własnych funkcjonariuszy, strażnicy 
w roku 2019 ujawnili 7570 sprawców czynów zabronionych zakwalifikowanych jako wykroczenia. 
W porównaniu do roku 2018 zanotowano spadek o 1,2 % (99 mniej przypadków wykrycia sprawców 
wykroczeń - 7669 w roku 2018). Jednak w porównaniu do roku 2018 w chwili obecnej prowadzonych 
jest 816 postępowań zmierzających do ustalenia i ukarania sprawców ujawnionych wykroczeń. 
W tożsamym okresie 2018 r. takich postępowań było prowadzonych 371. W tym obszarze zanotowano 
wzrost o 119,9 %. Powyższe dane wskazują, jak bardzo wydłuża się proces ustalenia danych sprawcy 
wykroczenia. Związane jest to z koniecznością wysyłania korespondencji do ustalonych właściciel 
pojazdów. W wyniku podjętych czynności strażnicy w 3925 przypadkach zastosowali środki 
oddziaływania wychowawczego (4454 w roku 2018). W porównaniu do roku poprzedniego 
funkcjonariusze rzadziej stosowali środki oddziaływania wychowawczego - spadek o 529 osoby, 
co stanowi spadek w stosunku do roku ubiegłego o 11,87 %. W 3583 przypadkach strażnicy na 
sprawców wykroczeń nałożyli grzywny w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 385.130,00 zł. 
W porównaniu do roku poprzedniego strażnicy nałożyli o 410 mandaty więcej (3173 mandaty w roku 
2018), co stanowi wzrost o 12,92 %. W roku 2019 w porównaniu do roku 2018 łączna kwota grzywien 
wzrosła o 67.200,00 zł. (łączna kwota grzywien w roku 2018 - 317.930,00 zł) - wzrost o 21,13 %. 

Powyższe dane zostały zaprezentowane graficznie na wykresie nr 6 razem z grzywnami nakładanymi 
w drodze mandatów karnych. 

Interwencje, kontrole i mandaty 

Interwencje i kontrole Mandaty 

Wykres nr 6. Interwencje i kontrole oraz mandaty karne - porównanie lat 2018-2019. 

4. Ruch drogowy. 

W roku 2019 najczęściej zgłaszanymi przez mieszkańców nieprawidłowościami były naruszenia 
przepisów ruchu drogowego. W tej grupie znajdują się również zgłoszenia dotyczące nie tylko 
naruszeń ustawy Prawo o ruchu drogowym. W tej materii należy również ująć wykroczenia nie opisane 
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jako czyny zabronione w oparciu o przepisy ww. ustawy, a ujęte w innych przepisach, np. niszczenie 
zieleni poprzez nieprawidłowe parkowanie pojazdów, wjazd pojazdami silnikowymi czy motorowerami 
do lasu. 

Zakres uprawnień funkcjonariuszy straży dotyczący czuwania nad porządkiem i kontrolą w ruchu 
drogowym został ujęty w art. 129b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.). Dodatkowo, w art. 50a i 130a ustawodawca określił przypadki, 
w jakich strażnicy straży gminnych mogą wydać dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi na koszt 
właściciela. Pomimo tak wąskiego zakresu związanego z czuwaniem nad bezpieczeństwem i kontrolą 
ruchu drogowego strażnicy są bardzo mocno zaangażowani w rozwiązywanie problemów związanych 
z naruszeniami przepisów ruchu drogowego, jak również naruszeniami innych przepisów, 
a dokonywanymi przez kierujących pojazdami. 

Takich zgłoszeń służba dyżurna w roku 2019 odnotowała 5481. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę 
zgłoszeń przyjętych do realizacji w roku 2019 (12093), zgłoszenia dotyczące ruchu drogowego 
stanowią 45,32 % wszystkich zgłoszeń. W roku 2018 zgłoszenia naruszeń przepisów w tym obszarze 
stanowiły ponad 44,9 % ogólnej liczby zgłoszeń (4533 zgłoszeń z ogólnej liczby 10087). 
W porównaniu do roku ubiegłego zanotowano wzrost zgłoszeń o 20,91 %. 

Na podstawie zgłoszeń oraz podjętych przez strażników czynności w trakcie pełnionych służb 
patrolowych funkcjonariusze podjęli 11883 kontroli i interwencji. W porównaniu do roku 2018 (10429) 
przeprowadzono o 1454 interwencji i kontroli więcej, co stanowi wzrost o 13,94 %. 

W związku z podjętymi czynnościami strażnicy ujawnili 6295 wykroczeń (5536 w roku 2018). Jak 
wynika z przedstawionych wyników, odnotowano wzrost o 13,71 %. W 2803 przypadkach 
funkcjonariusze zastosowali wobec sprawców wykroczeń środki oddziaływania wychowawczego 
(w roku 2018 - 3046), co stanowi spadek o 7,97 %. W 2626 przypadkach na sprawców wykroczeń 
nałożono grzywny w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 272.330,00 zł. (W roku 2018 - 2088 
mandaty na kwotę 206.240,00 zł). W tym obszarze odnotowano wzrost liczby nałożonych grzywien 
0 538 (wzrost o 25,76 %), a łączna kwota nałożonych grzywien wzrosła o 66.090,00 zł. (wzrost o 32,04 
%). W roku 2019 Straż Miejska w Koszalinie wszczęła 50 postępowań wyjaśniających przed 
skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Na podstawie zakończonych postępowań wyjaśniających 
Straż miejska w Koszalinie skierowała do Sądu Rejonowego w Koszalinie 20 wniosków o ukaranie 
sprawców wykroczeń w ruchu drogowym. W 30 przypadkach czynności wyjaśniające są w toku. 
W chwili obecnej w toku znajduje się 816 postępowań zmierzających do ustalenia sprawców 
wykroczeń w ruchu drogowym, podjętych przez strażników na podstawie ujawnionych wykroczeń 
w roku 2019. 

Opisując działania Straży Miejskiej w Koszalinie w zakresie czuwania nad porządkiem 
1 bezpieczeństwem w ruchu drogowym, nie można pominąć działań na rzecz środowiska osób 
niepełnosprawnych. W roku 2019 strażnicy podjęli 192 interwencji i kontroli związanych 
z naruszeniami przepisów ruchu drogowego. Porównaniu do roku poprzedniego zanotowano wzrost 
o 16,36 % (165 w roku 2018). W wyniku podjętych czynności ujawniono 92 sprawców wykroczeń. 
W roku 2018 takich sprawców ujawniono 78 - wzrost o 17,94 %. W 38 przypadkach strażnicy 
zastosowali środki oddziaływania wychowawczego. W porównaniu do roku 2018 takich przypadków 
zanotowano o 4 mniej - spadek o 9,52 %. W 54 przypadkach sprawcy wykroczeń zostali ukarani 
mandatami karnymi na łączną kwotę 21.350,00 zł. W roku 2019 nastąpił wzrost nałożonych mandatów 
karnych o 18 sztuk, co stanowi wzrost o 50,00 %. W roku 2019 łączna kwota grzywien w porównaniu 
do roku 2018 wzrosła o 10.500,00 zł. (10.850,00 zł. w roku 2018). Zanotowano wzrost o 96,77 %. 
W roku 2019 funkcjonariusze wydali 25 dyspozycji usunięcia pojazdów na koszt właściciela w związku 
z parkowaniem na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych pojazdów bez kart 
parkingowych. W 11 przypadkach pojazdy zostały usunięte na koszt właściciela i przemieszczone na 
parking strzeżony. W porównaniu do roku 2018 nastąpił wzrost o 175 % (4 pojazdy usunięte w roku 
2018). W 14 przypadkach odstąpiono od usunięcia pojazdu. Tak duży wzrost w podejmowanych 
działaniach na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych jest wynikiem monitów przekazywanych 
z tego środowiska do Straży Miejskiej w Koszalinie. 

W roku 2019 strażnicy podjęli 111 interwencji i kontroli w oparciu o art. 50a ustawy Prawo o ruchu 
drogowym. Podejmowane czynności na podstawie tego artkułu dotyczą pojazdów nieużytkowanych. 
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W związku z podjętymi czynnościami, na podstawie art. 50a strażnicy wydali 46 dyspozycji usunięcia 
pojazdów na koszt właściciela. W roku 2019 nastąpił wzrost interwencji i kontroli o 17 w stosunku do 
roku 2018 (94). Stanowi to wzrost o 18,08%. W roku 2019 usunięto 17 pojazdów więcej niż w roku 
2018 (29) - wzrost o 58,62 %. 

W roku 2019 na podstawie art. 130a funkcjonariusze wydali 92 dyspozycje usunięcia pojazdów na 
koszt właściciela, w tym 25 opisane w części dotyczącej działa podjętych na rzecz środowiska osób 
niepełnosprawnych. W porównaniu do roku 2018 zanotowano wzrost o 80 wydanych dyspozycji (12 
w roku 2018), co stanowi wzrost o 666,66 %. Na podstawie wydanych dyspozycji zostało usuniętych 49 
pojazdów (wzrost o 308,33%). W 43 przypadkach strażnicy odstąpili od usunięcia pojazdów w związku 
z tym, iż stawiły się osoby kierujące tymi pojazdami i nie zachodziła konieczność ich usunięcia. 

Powyższe dane zostały przedstawione w formie graficznej na wykresie nr 7. 

Ruch drogowy 
Rok 2019 

Interwencje i kontrole Mandaty 

Wykres nr 7. Interwencje i kontrole oraz mandaty karne w ruchu drogowym - porównanie lat 2018 - 2019. 

5. Zakłócenia porządku publicznego i spokoju. Zagrożenie życia i zdrowia. Alkohol. 

Bardzo ważnym obszarem działań Straży Miejskiej w Koszalinie są zgłoszenia dotyczące zakłócenia 
porządku publicznego spokoju oraz zagrożenia życia i zdrowia. W bardzo wielu przypadkach 
sprawcy wykroczeń popełniają czyny zabronione związane ze spożywaniem napojów alkoholowych 
w miejscach publicznych lub popełniają inne czyny zabronione będąc pod wpływem alkoholu. 

W związku ze zmianami w sposobie ewidencjonowania wyników działań straży powyższe 
zagadnienia zostały rozbite na dwa działy. Dlatego porównanie do roku poprzedniego będzie 
odnosiło się tylko do pewnych wspólnych aspektów. W roku 2018 zgłoszenia mieszkańców oraz 
podejmowane czynności ze wskazanych wyżej obszarów były podawane łącznie. W roku 2019 
nastąpił podział tych zgłoszeń. 

Pierwszy z działów dotyczy zakłócenia spokoju i porządku publicznego. W roku 2019 służba 
dyżurna Straży Miejskiej w Koszalinie przyjęła od mieszkańców 1408 zgłoszeń dotyczących 
zakłócenia porządku publicznego i spokoju. Stanowi to 11,64 % wszystkich zgłoszeń z roku 2019. 

17 



O przypadkach zagrożenia zdrowia i życia mieszkańcy w roku 2019 informowali Straż Miejską 
w Koszalinie 1571 razy. Stanowi to 12,99 % ogólnej liczby zgłoszeń. W większości zgłoszenia te 
dotyczyły osób będących pod wpływem alkoholu, które swoim zachowaniem dały powód do 
zgorszenia w miejscu publicznym, lub znalazły się w sytuacji zagrażającej ich życiu lub zdrowiu. 

Sumując te dwa działy służba dyżurna Straży Miejskiej w roku 2019 przyjęła 2979 zgłoszeń 
dotyczących omawianej materii. Stanowi to 24,63 % ogólnej liczby przyjętych zgłoszeń. 
W porównaniu do roku 2018 zanotowano wzrost o 29,86 % (2294 zgłoszeń w roku 2018). 

W roku 2019 na podstawie zgłoszeń oraz w trakcie służb patrolowych funkcjonariusze podjęli 6188 
interwencji i kontroli. W stosunku do roku poprzedniego liczba podjętych czynności wzrosła 
o 6,54 %. 

Naruszenia przepisów w omawianej tematyce najczęściej związane są z naruszeniami przepisów 
0 wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W roku 2019 strażnicy podjęli 4553 
kontrole i interwencje związane z tą materią. Liczba ta stanowi 21,37 % wszystkich kontroli 
1 interwencji podejmowanych w roku 2019. W wyniku podjętych czynności ujawniono 2153 
sprawców czynów zabronionych. W roku 2018 takich sprawców ujawniono 2192. W roku 2019 
zanotowano spadek o 1,77 % ujawnionych sprawców wykroczeń. W tej liczbie znalazło się 789 
osób, wobec których zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. W grupie tej znajdują się 
osoby bez stałego miejsca zameldowania. W przypadku takich osób można nałożyć tylko 
i wyłącznie grzywnę w drodze mandatu karnego gotówkowego. W związku z tym, iż osoby te 
w znacznej mierze są osobami bez stałego źródła dochodu, nałożenie takiej grzywny jest 
praktycznie niemożliwe. W roku 2019 mandatami karnymi zostały ukaranie 692 osoby na łączną 
kwotę 78.500,00 zł. W porównaniu do roku poprzedniego zmalała liczba osób ukaranych o 86 
(spadek o 11,05 %). Jednak kwota grzywien wrosła o 11.100,00 zł. - wzrost o 16,46 %. 

Wśród ujawnionych sprawców wykroczeń w roku 2019 wzrosła liczba osób doprowadzonych do 
miejsca zamieszkania lub miejsca wytrzeźwienia. W roku 2019 zostały doprowadzone 672 osoby. 
W porównaniu do roku 2018 nastąpił wzrost doprowadzeń o 105. Stanowi to wzrost o 18,51 %. 
Takie doprowadzenia dotyczą osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, które swoim 
zachowaniem dały powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub znalazły się w sytuacji 
zagrażającej ich życiu i zdrowiu lub życiu i zdrowiu innych osób. Podstawą prawną do czasowego 
ograniczenia wolności osób znajdujących się pod wpływem alkoholu jest zapis art. 40 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Podane wyżej dane zostały przedstawione w formie graficznej na wykresie nr 8. 

Wykres nr 8. Interwencje i kontrole oraz mandaty karne w dziale alkohol - porównanie lat 2018 - 2019. 
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6. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami. 

Bardzo ważnym obszarem będącym w zainteresowaniu mieszkańców Naszego Miasta są zagadnienia 
dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W tej materii znajdują się zarówno sprawy 
dotyczące zaśmiecania, nielegalne składowiska odpadów, jak również sprawy związane z czystością 
powietrza. W tym zakresie tematycznym chodzi o spalanie w piecach c.o. odpadów. Wzrost 
świadomości mieszkańców w zakresie tematyki związanej z ochroną środowiska, a przeze wszystkim 
jakości powietrza skutkuje zwiększeniem ilości zgłoszeń, jakie otrzymuje Straż Miejska w Koszalinie. 
W roku 2019 takich zgłoszeń wpłynęło 843. W porównaniu do roku poprzedniego zanotowano wzrost 
aż o 124,8 % (375 zgłoszeń w roku 2018). Podane wyżej dane zostały przedstawione w formie 
graficznej na wykresie nr 9. 

Wykres nr 9. Interwencje i kontrole oraz mandaty karne w dziale spalanie odpadów - porównanie lat 2018-
2019. 

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń oraz własnych obserwacji strażnicy podjęli 2364 kontrole 
i interwencje. W 213 przypadkach strażnicy zastosowali wobec sprawców środki oddziaływania 
wychowawczego. 197 osób zostało ukaranych grzywnami nakładanymi w drodze mandatów karnych 
na łączną kwotę 26.300,00 zł. 

Obszarem, który można porównać jest obszar dotyczący spalania odpadów. W roku 2019 Straż Miejska 
w Koszalinie została wyposażona w bezzałogowy statek powietrzny (dron) wyposażony w System 
Obserwacji i Wspomagania Analizy powietrza (SOWA). Przeszkoleni w obsłudze tych urządzeń 
funkcjonariusze rozpoczęli od miesiąca września 2019 r. kontrole Naszego Miasta z użyciem drona. 
Patrole reagują na wszelkie sygnały otrzymane od mieszkańców, a dotyczące podejrzenia spalania 
w piecach c.o. odpadów nie będących paliwami stałymi, przeznaczonymi jako paliwo do pieców c.o. 
W roku 2019 takich kontroli i interwencji podjęto 1228. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił 
wzrost o 170,48 % (454 kontrole i interwencje w roku 2018). Tak znaczny wzrost podjętych czynności 
związany jest ze znacznym wzrostem zgłoszeń otrzymanych od mieszkańców Naszego Miasta oraz 
większym zaangażowaniem funkcjonariuszy w materii związanej z ochroną środowiska. W wyniku 
podjętych czynności strażnicy ujawnili 136 sprawców wykroczeń. W porównaniu do roku 2018 nastąpił 
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wzrost wykrywalności o 60 % (85 przypadków w roku poprzednim). W 28 przypadkach funkcjonariusze 
zastosowali środki oddziaływania wychowawczego. W porównaniu do roku poprzedniego (57 
przypadków) nastąpił spadek o 50,87 %. Tak znaczny spadek zastosowania środków oddziaływania 
wychowawczego spowodowany jest zwiększeniem działań na rzecz poprawy jakości powietrza. W 108 
przypadkach strażnicy na ujawnionych sprawców wykroczeń nałożyli grzywny w drodze mandatów 
karnych na łączną kwotę 15.100,00 zł. W porównaniu do roku 2018 funkcjonariusze wystawili o 81 
mandatów karnych więcej (27 w roku poprzednim), co stanowi wzrost o 300 %. Wzrosła również 
łączna kwota o 11.700,00 zł. (3.400,00 zł. w roku 2018) - wzrost o 344,11 %. 

7. Zwierzęta. Obowiązki właścicieli zwierząt. 

Kolejnym obszarem działalności Straży Miejskiej w Koszalinie są zagadnienia związane ze zwierzętami. 
Podejmowane czynności dotyczą zarówno trzymania zwierząt domowych, jak również zwierząt wolno 
żyjących oraz dzikich. W związku ze zmianą sposobu ewidencjonowania wyników działań straży nie 
można porównać wyników osiągniętych w 2019 do roku 2018. 

W roku 2019 służba dyżurna Straży Miejskiej w Koszalinie przyjęła łącznie 1677 zgłoszeń dotyczących 
zwierząt. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń oraz w wyniku podjętych czynności własnych w trakcie 
służb patrolowych strażnicy podjęli 1824 kontrole i interwencje. Narzucony sposób ewidencjonowania 
nie pozwalana na dokonanie podziału otrzymanych zgłoszeń na zwierzęta domowe, wolno żyjące 
i dzikie. 

W omawianej materii można jedynie porównać jedynie działania związane z naruszaniem obowiązków 
ciążących na właścicielach zwierząt domowych. W roku 2019 strażnicy podjęli 668 interwencji 
i kontroli związanych z naruszeniami obowiązków przy trzymaniu zwierząt domowych. W roku 2018 
takich czynności podjęto 803 - spadek o 16,81 %. W wyniku podjętych działań ujawniono 99 
sprawców czynów zabronionych jako wykroczenia. W porównaniu do roku poprzedniego ujawniono 
mniej sprawców wykroczeń o 20 (spadek o 16,80 %). W 66 przypadkach zastosowano środki 
oddziaływania wychowawczego. Środki te w porównaniu do roku poprzedniego stosowano na 
podobnym poziomie - 67 w roku 2018. W przypadku grzywien nakładanych w drodze mandatów 
karnych funkcjonariusze w roku 2019 ukarali 33 sprawców wykroczeń na łączną kwotę 4.800,00 zł. 
W porównaniu do roku poprzedniego ukarano o 19 osób mniej (spadek o 36,53 %). Łączna kwota była 
niższa o 300,00 zł. (spadek o 5,88 %). 

Przedstawione powyżej wyniki świadczą o większym przestrzeganiu przez mieszkańców Naszego 
Miasta przepisów dotyczących obowiązków właścicieli zwierząt domowych oraz przestrzegania przez 
nich przepisów, w tym aktów prawa miejscowego. 

W roku 2019, w porównaniu do roku 2018 zwiększyła się liczba interwencji przekazywanych do innych 
instytucji, a związanych ze zwierzętami (zarówno domowymi, wolno żyjącymi, jak i dzikimi). W roku 
2019 strażnicy przekazali do innych instytucji 304 interwencje. W roku 2018 takich przypadków było 
261. W tej materii zanotowano wzrost o 16,47 %. Przekazywane interwencje dotyczą zarówno zwierząt 
rannych, martwych jak również dzikich, przebywających na terenie Naszego Miasta. Instytucje, którym 
przekazywane są interwencje z tego zakresu to: PGK, Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego, 
Powiatowy Lekarz Weterynarii, Fundacja „Dziki Azyl". 

Ponadto, funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzą dystrybucję preparatu (Wildgranix) 
odstraszającego dzikie zwierzęta z terenów zurbanizowanych miasta. Preparat przekazywany jest dla 
właścicieli nieruchomości oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych w których dochodzi do zniszczeń 
spowodowanych przez dziki i wolno żyjące zwierzęta. 

Wzorem lat ubiegłych Straż Miejska w Koszalinie prowadziła cykliczne działania pod nazwą „CZYSTY 
PORANEK". Działania te ukierunkowane są na właścicieli/opiekunów zwierząt domowych, a dotyczą 
przestrzegania obowiązków przy wyprowadzaniu zwierząt. W szczególności dotyczą wyprowadzania 
zwierząt na smyczy oraz sprzątania odchodów pozostawionych przez pupili. 

W trakcie podejmowanych czynności funkcjonariusze prowadzą działania edukacyjne wśród właścicieli 
zwierząt. Podejmowane czynności na przestrzeni wielu lat przynoszą zakładane efekty. Skutkuje to 

20 



mniejszą liczbą podejmowanych przez strażników kontroli i interwencji, jak tez mniejszą liczbą 
ujawnionych sprawców czynów zabronionych. 

Podane wyżej dane zostały przedstawione w formie graficznej na wykresie nr 10. 

Wykroczenia - zwierzęta 

Interwencje i kontrole Mandaty 

Wykres nr 10. Interwencje i kontrole oraz mandaty karne w dziale zwierzęta - porównanie lat 2018-2019. 

8. Współpraca z Radami Osiedli. 

Do zadań funkcjonariuszy realizowanych w trakcie codziennych służb patrolowych w podległych 
rejonach służbowych należy również utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami. Taki kontakt jest 
nieoceniony w zakresie pozyskiwania wiedzy o problemach z jakimi borykają się mieszkańcy Naszego 
Miasta. 

W zakresie pozyskiwania wiedzy o problemach w poszczególnych osiedlach, strażnicy współpracują 
z Radami Osiedli. Podczas spotkań w radach Osiedli mieszkańcy mają możliwość przekazać 
funkcjonariuszom informacje na temat zagrożeń i problemów. Strażnicy mają możliwość informowania 
mieszkańców o przepisach porządkowych obowiązujących na terenie Naszego Miasta. W ramach 
współpracy z Radami Osiedli, strażnicy uczestniczyli również we wspólnych kontrolach z członkami 
i przedstawicielami poszczególnych rad. 

9. Programy realizowane na terenie Miasta Koszalina 

W ramach codziennej służby na rzecz mieszkańców Naszego Miasta strażnicy reagując na wszelkie 
wykroczenia aktywnie wpisali się w realizowanie programów mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa, takich jak: 

> Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2016 - 2020 

> Program Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony Obywateli i Porządku Publicznego na lata 
2015 -2018 
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> Miejski Program Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2016 - 2020 

> Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2016 - 2020. 

Zaangażowanie oraz doświadczenie i profesjonalizm funkcjonariuszy pozwoliły w roku 2019 na 
zrealizowanie zadań z zakresu ochrony i porządku publicznego zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców 
Koszalina. Miernikiem prawidłowości funkcjonowania, oczekiwań społecznych oraz budowania zaufania 
społecznego koszalińskiej jednostki jest ilość zgłoszeń kierowanych do Straży Miejskiej w Koszalinie. 

Komendant Straży Miejskiej 

Piotr Simiński 
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