
STRAŻ MIEJSKA 
Miasta Otwocka 

Zadania realizowane na przykładzie 
roku 2016 



Straż Miejska Miasta Otwocka powołana została  
1 marca 1994 roku do realizacji celów  

określonych w ustawie o strażach gminnych, tj. m.in. : 
 

ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem 

i kontrola ruchu drogowego, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, 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, konwojowanie dokumentów, 

przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy 
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Na koniec 2016 roku w skład Straży Miejskiej Miasta Otwocka  

wchodziło 7 strażników (w tym Komendant)  
oraz dwie osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych.  

 

Strażnicy pełnili dyżury od pon. do pt. w godz. 7-22  
oraz w sob. od godz. 7 do 15. 

Oznacza to, że 7 strażników miejskich pełniło dyżur w dni robocze przez 15 godzin 
dziennie, a w soboty przez osiem godzin. Dodatkowo pełniony były dyżury podczas 

zabezpieczeń świąt państwowych, imprez kulturalnych i kościelnych, a także podczas 
alarmów zarządzonych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 

Ponadto codziennie – przez 7 dni w tygodniu w godz. od 6 do 22 
funkcjonował monitoring miejski.  

Obsługiwany przez 3 osoby. 
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W 2016 roku Straż Miejska Miasta Otwocka  
przy tak niewielkim stanie osobowym zrealizowała: 

 
2309 – interwencji 
 
1789 – osób wylegitymowano 
 
31 – osobom nietrzeźwym udzielono pomocy 
 
549 – mandatów karnych 
 
87 – wniosków do sądu o ukaranie 
 
998 – pouczeń 
 
1035 – kontroli obiektów 
 
70 – zabezpieczenie imprez kulturalnych i świąt państwowych oraz kościelnych 
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Zadania realizowane przez Straż Miejską Miasta Otwocka w 2016 roku 
 
-kontrola posiadania umów na odbiór odpadów, 
 
- kontrola czystości i porządku na nieruchomościach  
(6 wniosków o ukaranie, 54 wezwania do uprzątnięcia) 
 
- przegląd stanu technicznego cięgów komunikacyjnych, obiektów inżynieryjnych i 
terenów publicznych, 
 
- egzekwowanie obowiązku oczyszczania ciągów komunikacyjnych i obiektów ze 
śniegu i lodu, 
 
-egzekwowanie przepisów ruchu drogowego, w tym m.in. w zakresie parkowania, 
zabezpieczenie miejsc kolizji drogowych i wypadków  
(294 mandaty karne, 67 wniosków o ukaranie do sądu) 
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Zadania realizowane przez Straż Miejską Miasta Otwocka w 2016 roku 
 
-kontrola handlu, w tym m.in. w okolicach Targowiska Miejskiego, sposobu sprzedaży 
materiałów pirotechnicznych, 
 
-egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych  
(31 interwencji, 4 osoby ukarane),  
 
- asysta w realizacji zadań innych jednostek, w tym m.in. Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Zarządzania Kryzysowego, Gospodarki Lokalami, Straży Leśnej, Towarzystwa opieki nad 
Zwierzętami, 
 
-zabezpieczenie i asysta w przewożeniu martwych, dzikich zwierząt  
(71 przypadków), 
 
- odławianie i przewożenie do schroniska porzuconych zwierząt  
(251 interwencji, 127 zwierząt przewieziono), 
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Zadania realizowane przez Straż Miejską Miasta Otwocka w 2016 roku 
 
- karanie za niszczenie mienia publicznego, w tym m.in. trawniki  
(228 osób ukarano),  
 
-usuwanie zniszczonych banerów i plakatów,  
 
-egzekwowanie zasad trzymania zwierząt i stosowania się do przepisów o zwalczaniu 
chorób zakaźnych  
(14 mandatów i dwa wnioski o ukaranie), 
 
-działalność prewencyjna – realizacja patroli, w tym m.in. wspólnych patroli z policją w 
okolicach placówek oświatowych, 
  
-usuwanie pojazdów pozostawionych na parkingach  
(usuniecie 8 wraków, 16 skutecznych wezwań do usunięcia wraku, 11 wniosków do 
sądu o usunięcie wraku)  
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Zadania realizowane przez Straż Miejską Miasta Otwocka w 2016 roku 
 
- monitoring wizyjny  
(873 zdarzenia, 365 mandatów, 334 pouczenia, 46 wniosków do sądu, 17 razy 
przekazano informację do policji, 2 razy przekazano informacje do pogotowia 
ratunkowego) 
 
-zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez, świat państwowych i kościelnych 
(zabezpieczenie 70 wydarzeń) 
 
- wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska przeprowadzali kontrole prawidłowości 
funkcjonowania domowych palenisk na terenie Otwocka. Kontrole połączone są z akcją 
informacyjną i edukacyjną dotyczącą niskiej emisji. W roku 2017 zainicjowano 
Ekopatrol, czyli wzmożone, codzienne kontrole palenisk, przeprowadzane przez Straż 
Miejską oraz Wydział Ochrony Środowiska. Do tej pory w ramach Ekopatrolu podjęto 
około 533 kontroli. 
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