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Straż Miejska w Wołominie

I. Straż Miejska w Wołominie została powołana Uchwałą nr VII  
– 150/07 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 października  
2007r.  jako  samodzielna  samorządowa  umundurowana 
formacja do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy  
Wołomin. 

Działa w ramach Uchwalonego Statutu przyjętego Uchwałą 
nr  XIII  –  177/07  Rady  Miejskiej  w  Wołominie  z  dnia  13  
października 2007r. i Regulaminu Organizacyjnego przyjętego  
Uchwałą nr XL – 65/2010 Rady Miejskiej w Wołominie dnia 15  
lipca 2010r. 

Adres Komendy Straży Miejskiej w Wołominie:
05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4

1. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym zatrudnionych w 
2011 roku było 16 pracowników, tj:

1   – komendant,
1   – kierownik,
12 – strażników miejskich,
1   - główna księgowa na ¼ etatu,
1   - pracownik kadrowo - płacowo – administracyjny,
1   - wakat.

Razem 15 i ¼ etatu

2.Wykształcenie pracowników przedstawia się następująco:

• Komendant – wykształcenie wyższe,
• Kierownik – wykształcenie wyższe,
• strażnik miejski – 6 x wyższe, 6 x średnie,
• główna księgowa – średnie,
• pracownik kadrowo-płacowo-administracyjny – wyższe.

2 



3. Wyposażenie straży miejskiej w Wołominie

W skład wyposażenia Straży Miejskiej w Wołominie zalicza 
się następujące przedmioty:

a. środki przymusu bezpośredniego:
– kajdanki – 15 sztuk
– pałki obronne wielofunkcyjne typu „TONFA” - 15 sztuk

b. środki techniczne służące do obserwowania i 
rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych:

– aparaty fotograficzne – 5 sztuk
– lornetka – 1 sztuka

c. pojazdy:
– samochody – 2 sztuki
– rowery – 2 sztuki

d. środki łączności:
– radiostacje stacjonarne – 3 sztuki,
– radiostacje nasobne – 8 sztuk.

Komenda Straży miejskiej w Wołominie zlokalizowana jest w 
budynku  Urzędu  Miejskiego  w  Wołominie  przy  ul.  Ogrodowej  4. 
Zajmuje  pięć  pomieszczeń  na  parterze  oraz  garaż  służący  do 
parkowania radiowozu i magazynowania wyposażenia służącego w 
czasie zabezpieczeń uroczystości.

4. Czas pracy

W  Straży  Miejskiej  w  Wołominie  zgodnie  z  regulaminem 
organizacyjnym przyjętym Uchwałą nr XL – 65/2010 Rady Miejskiej  
w Wołominie dnia 15 lipca 2010r. służba odbywa się w systemie  
zmianowym, tj:

• I zmiana w godz. 700 – 1500

• II zmiana w godz. 1400 – 2200

oraz w soboty tylko na targowisku miejskim w godz. 600 – 1400 

Funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  w  Wołominie  poza  wyżej 
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wymienionymi godzinami pracy wykonują swoje obowiązki także w 
niedziele  i  święta.  Uczestniczą  głównie  w  różnego  rodzaju 
zabezpieczeniach.  Biorą  udział  w  uroczystościach  o  charakterze 
patriotycznym,  festynach  rodzinnych,  imprezach  rekreacyjnych, 
tradycyjnych  dożynkach,  w  tym  także  imprezach  o  charakterze 
masowym – dbając o zachowanie ładu i porządku publicznego. 

II. Ochrona spokoju i porządku w miejscach 

publicznych

1. Taktyka działania

Jednym z podstawowych celów działalności Straży Miejskiej w 
Wołominie jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i porządku na 
terenie Gminy Wołomin.

Poprzez  własne  doświadczenie  i  obserwacje  w  terenie  oraz 
postulaty  zgłaszane  przez  mieszkańców,  placówki  oświatowe, 
spółdzielnie  mieszkaniowe,  instytucje  pożytku  publicznego 
stworzyliśmy mapę bezpieczeństwa, tzw. KMZ–tów (Kontrola miejsc 
zagrożonych), czyli miejsc powszechnie uznawanych za zagrożone 
na terenie gminy Wołomin. Miejsca zagrożone, są to zlokalizowane 
obszary  wyodrębnionego  terenu  lub  okolice  posesji  czy 
nieruchomości  –  gdzie  dochodziło  do  popełniania  różnego  typu 
wykroczeń, aktów wandalizmu, niszczenia mienia, tudzież ogólnie-
pojętego  zakłócania  ładu  i  porządku  publicznego.  Wachlarz 
popełnianych wykroczeń i przestępstw, w wyniku których tworzone 
są KMZ-ty jest bardzo szeroki, począwszy od kierowców nagminnie 
nie  stosujących  się  do  przepisów  ruchu  drogowego,  poprzez 
spożywanie  alkoholu  w  miejscach  zabronionych  oraz  nielegalne 
wycinanie drzew, itp.

W 2011 roku zarejestrowano  22 miejsca zakwalifikowane do 
kontroli  KMZ  na  terenie  gminy  Wołomin,  gdzie  samych  kontroli 
wykonanych przez funkcjonariuszy odbyło się, co najmniej 875.

Miejsca zagrożone zostały podzielone na KMZ-ty stałe i KMZ-ty 
doraźne, które funkcjonariusze kontrolują obligatoryjnie w trakcie 
trwania codziennej służby. Sprawdzenia są odnotowywane w karcie 
kontroli. KMZ-ty  stałe  wyróżnia  większe  prawdopodobieństwo 
popełnienia  przestępstwa  lub  wykroczenia  ze  względu  na 
występujące  zagrożenie.  KMZ-tów  stałych  jest  11, w  których 
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wykonano co najmniej 632 kontrole, i były to miejsca:
• otoczenie posesji przy Al. Armii Krajowej 32,
• stacja kolejowa PKP Zagościniec,
• stacja kolejowa PKP Słoneczna,
• stacja kolejowa PKP Wołomin,
• otoczenie posesji przy ul. Prądzyńskiego 22, klub „TRAMP”,
• Ośrodek Sportu i Rekreacji „HURAGAN”'
• plac 3-go Maja,
• posesje przy ul. 6-go Września,
• „PASAŻ” na Oś. Niepodległości,
• otoczenie posesji przy ul. Reja 23 wraz z placem zabaw,
• plac zabaw przy ul. Kopernika.

Natomiast KMZ-ty doraźne cechują się kontrolą w konkretnej 
sprawie,  tzn.  są  to  jednostkowe  kontrole  wykonywane  w  celu 
sprawdzenia, potwierdzenia i ustosunkowanie do pisma lub wniosku 
mieszkańca. KMZ-tów doraźnych założono w 2011 roku 11, a w ich 
ramach wykonano 243 kontrole. Były to następujące miejsca:

• otoczenie posesji przy ul. Sienkiewicza 31/33,
• okolice ul. Klonowej w Lipinkach,
• otoczenie budynku „MDK” przy ul. Mariańskiej,
• otoczenie posesji nr 4 i 15 na Oś. Słoneczna,
• otoczenie posesji przy ul. Poprzecznej 6,
• otoczenie posesji przy ul. Gdyńskiej 1/3,
• posesje przy ul. Warszawskiej,
• otoczenie oraz sam basen przy ul. Mariańskiej,
• okolice ul. Słonecznej w Lipinkach,
• osiedle przy Al. Armii Krajowej 64,
• obszar ulic Łąkowa, Gościniec, Klonowa.

2. Zgłoszenia i działania własne

Straż miejska w Wołominie od momentu powstania, dąży do 
tego,  aby  każda  zauważona  przez  funkcjonariuszy  lub  zgłoszona 
przez mieszkańców nieprawidłowość, została skutecznie w możliwie 
najkrótszym terminie usunięta. Podejmujemy liczne działania oraz 
sprawdzenia,  realizujemy  zgłoszenia  przekazane  osobiście, 
telefoniczne  lub  pisemnie  przez  społeczeństwo  lokalne  lub 
instytucje,  mając  na  celu  niesienie  pomocy,  zapobieganie, 
przeciwdziałanie  i  egzekwowanie  prawa  zgodnie  z  istniejącymi 
przepisami.
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W  2011  roku  Straż  Miejska  w  Wołominie  odnotowała  w 
prowadzonej przez siebie elektronicznej bazie zgłoszeń i wykroczeń 
3380 interwencje.
W ramach w/w przypadków w 2011 roku podjęto między innymi:

• 444 interwencji  związanych  ze  zwierzętami  -  w  tym  z 
bezdomnymi psami lub bez nadzoru,

• 258 interwencji  dotyczących  nieprzestrzegania  ustawy  o 
utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz regulaminu o 
utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy Wołomin,

• 148 interwencji związanych z wypalaniem odpadów,
• 127 interwencji  związanych  ze  spożywaniem  alkoholu, 

zakłócaniem porządku,
• 56 interwencje związane z osobami nietrzeźwymi,
• 8 interwencji związanych z osobami bezdomnymi, 
• 5 interwencji związanych  z dewastacją mienia,
• 68 interwencji  związanych  z  zanieczyszczeniem  miejsc 

publicznych oraz lasów,
• 6 interwencji  związanych  z  umieszczaniem  plakatów  bez 

zezwolenia,
• 27 interwencji  związanych  z  nielegalną  wycinką  drzew  i 

krzewów,
• 424 interwencje,  skutkujące  przekazaniem  sprawy  do 

realizacji,  innej  kompetentnej  instytucji,  jak:  Policja,  Straż 
Pożarna,  Pogotowie  Ratunkowe,  Pogotowie  Energetyczne, 
Urząd Miejski  w Wołominie,  Wojewódzki  i  Powiatowy Zarząd 
Dróg, Starostwo...,

3.  Przeciwdziałanie  alkoholizmowi  i  zakłóceniom porządku 
publicznego

a. spożywanie  alkoholu  w  miejscach  zabronionych  przez 
Ustawę  z  dnia  26  października  1982r.  o  wychowaniu  w  
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2007r.  
Nr 70, poz. 473 z późn. zm.);

zrealizowano 86 interwencji,
• nałożono 23 mandaty karne,
• zastosowano 26 pouczeń,
• skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.
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b. zakłócanie  porządku  i  spokoju  publicznego,  poprzez:  
używanie  słów  nieprzyzwoitych  w  miejscu  publicznym,  
wybryk  nieobyczajny,  zaśmiecenie  miejsc  dostępnych  dla  
publiczności,  umieszczenie  plakatów  lub  ogłoszeń  w 
miejscach do tego nieprzeznaczonych, dewastacja mienia;

zrealizowano 183 interwencje,
• nałożono 9 mandatów karnych,
• zastosowano 16 pouczeń.

c. palenie  papierosów  w  miejscach  zabronionych  przez  
Ustawę z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed  
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz  
ochrony zdrowia przed jego następstwami (Dz. U. z 1996r.  
nr 10, poz. 55 z późn. zm.)

zrealizowano 14 interwencji,
• nałożono 1 mandat karny,
• zastosowano 3 pouczenia.

d. działania dotyczące infrastruktury miejskiej,

Straż miejska w swoim działaniu podejmuje szereg interwencji 
związanych  z  infrastrukturą  miejską,  tzn.  reaguje  we wszystkich 
przypadkach  związanych  ze  zniszczonym,  skradzionym  lub 
nieczytelnym  oznakowaniem  drogowym,  z  uszkodzonymi 
urządzeniami  służącymi  dostarczaniem  wody  i  odprowadzeniem 
ścieków Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego w Wołominie, z 
uszkodzonymi  liniami  napowietrznymi  i  studzienkami 
umieszczonymi na powierzchni gruntu firm telekomunikacyjnych, z 
uszkodzonymi nawierzchniami dróg lub uszkodzonymi pojemnikami 
do  recyclingu  i  odzież  używaną,  oraz  wadliwie  działającym 
oświetleniem ulicznym.

W 2011  roku  przeprowadzono  408  interwencji  dotyczących 
infrastruktury  miejskiej.  Wszystkie  zgłoszenia  i  nieprawidłowości 
zauważone  przez  strażników  są  niezwłocznie  przekazywane  do 
zarządcy  drogi  lub  właściciela  przedmiotowych  urządzeń  w  celu 
wyeliminowania  zagrożenia.  Zakłócenia  w działaniu  infrastruktury 
mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i stan ładu i porządku 
publicznego  w  Gminie  Wołomin.  Są  monitorowane  do  momentu 
usunięcia nieprawidłowości.
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e. ujawnianie przestępstw 

Funkcjonariusze straży miejskiej w Wołominie, pełniąc służbę 
prewencyjną w 2011 roku, podjęli  8 interwencji przyczyniając się 
do ujawnienia przestępstw. W trakcie codziennej służby ujęto  22 
osoby przekazując je funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji
w Wołominie, w tym 3 osoby, którym postawiono zarzut popełnienia 
przestępstwa.  Poniżej  przedstawiono  przypadki  ujęcia  sprawców 
przestępstw  na  gorącym  uczynku  w  trakcie  codziennej  służby 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Wołominie:

1. Dnia  03.11.2011r.  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  w 
Wołominie,  otrzymali  informację,  iż  po  terenie  zamkniętej 
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Legionów w Wołominie, 
przebywa kilku nieupoważnionych mężczyzn. Strażnicy niezwłocznie 
udali  się  na miejsce interwencji,  gdzie  po kontroli  terenu zastali 
trzech  mężczyzn,  którzy  za  pomocą ślusarskich  narzędzi  usuwali 
trwale przytwierdzone metalowe elementy z wyposażenia urządzeń 
służących  do  oczyszczania  ścieków.  Ujęci  mężczyźni  dewastując 
wyposażenie oczyszczalni,  dokonali  zniszczenia mienia na szkodę 
właściciela,  którym  jest  Urząd  Miejski  w  Wołominie.  Wyżej 
wymienieni  wymontowane  wyposażenie,  gromadzili  w  jednym 
miejscu w celu przetransportowania własnym pojazdem i sprzedaży 
w punkcie skupu metali  kolorowych. Mężczyźni zostali  przekazani 
załodze  Policji  z  Komendy  Powiatowej  z  Wołomina  –  ilustracja 
zdjęciowa.
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2.  Pod koniec listopada 2011 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej 
w  Wołominie  ponownie  ujawnili  trzy  przypadki  dokonania  próby 
kradzieży  drzewa  z  okolicznych  lasów  między  innymi  z  ul. 
Granicznej i ul. Zielonej w Wołominie. Ujęli pięciu mężczyzn, którzy 
samowolnie, bez wymaganego zezwolenia właściciela lub zarządcy 
terenu,  za  pomocą  piły  łańcuchowej  i  siekiery  dokonali  wycinki 
nienależących  do  nich  drzew.  Mężczyźni  zostali  niezwłocznie 
przekazani  funkcjonariuszom  Komendy  Powiatowej  Policji  w 
Wołominie.
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III. Problematyka małoletnich

Funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  przeprowadzali  kontrolę 
miejsc,  w  których  gromadzą  się  nieletni  spożywający  alkohol  i 
palący papierosy. Są to miejsca zlokalizowane przez funkcjonariuszy 
straży  miejskiej,  zgłoszone  przez  dyrektorów  placówek 
oświatowych, mieszkańców i Policję, tzn. blokowiska, okolice szkół, 
boiska, parki. Podczas codziennych patroli zarówno pieszych, jak i 
zmotoryzowanych strażnicy miejscy podejmowali również czynności 
służbowe  dotyczące  małoletnich  uchylających  się  od  obowiązku 
szkolnego,  czyli  „wagarowiczów”.  W takich  przypadkach  ustalano 
szkołę,  do której  uczeń uczęszcza i  przekazywano „wagarowicza” 
dyrekcji lub pedagogowi.

W  związku  z  problematyką  nieletnich  była  nawiązana 
współpraca  z  dyrekcjami  wołomińskich  szkół,  pedagogami 
szkolnymi oraz Policją (Sekcja d/s Nieletnich) tworząc wspólnie z 
policjantami  tzw.  patrole  szkolne  dwa  razy  w  tygodniu  po  dwie 
zmiany  –  wykonując  kontrole  prewencyjne  okolic  szkół, 
prześwietlając  klatki  schodowe  wielorodzinnych  bloków  osiedli 
mieszkaniowych i te miejsca, w których może dochodzić do zjawisk 
patologicznych.  Funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  w  Wołominie 
bardzo często zastępowali pracownika szkoły odpowiedzialnego za 
bezpieczne  przeprowadzanie  uczniów  przez  oznaczone  przejścia 
drogowe  w  okolicach  szkół,  tzw.   „STOPKA”, podczas  jego 
nieobecności.
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Biorąc  pod  uwagę  priorytet,  jakim  jest  bezpieczeństwo 
najmłodszych, w 2011 roku strażnicy miejscy, na pisemną prośbę 
dyrekcji placówek oświatowych, zabezpieczali oznakowane przejścia 
dla pieszych w okolicach szkół na terenie gminy Wołomin - łącznie 
przez  37  dni,  w  czasie  nieobecności  pracownika  szkoły 
odpowiedzialnego za bezpieczne przeprowadzanie dzieci – zwanego 
strażnikiem przejścia dla pieszych. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie, spotkali  się z 
przychylnością  grona  nauczycielskiego,  organizując  cykliczne 
spotkania z uczniami wołomińskich szkół.  Ucząc od najmłodszych 
lat przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zachowania się 
w  sytuacjach  nietypowych  i  niecodziennych,  np.  kiedy  się 
znajdziemy w pobliżu bezpańskiego psa lub gdy zobaczymy dym 
snujący  się  z  okna  mieszkania.  W  minionym 2011  roku  zostały 
zrealizowane trzy spotkania w szkołach podstawowych w Majdanie, 
Starym Grabiu i w Czarnej oraz przyjęliśmy zaproszenie do ośrodka 
TRAD „Szansa”  w Wołominie,  gdzie  po  prelekcji  zostały  rozdane 
dzieciom gadżety odblaskowe. 
Poniżej przedstawiono fotografie wizualizujące przebieg powyższych 
spotkań podczas przedmiotowych prelekcji.
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IV. Kontrola ruchu drogowego

Straż  Miejska  w  Wołominie  zgodnie  ze  swoim  ustawowym 
obowiązkiem,  jak  również  posiadanymi  uprawnieniami  podejmuje 
interwencję  w  zakresie  kontroli  ruchu  drogowego.  Interwencje 
podejmowane  są  przez  funkcjonariuszy  wobec  kierujących 
pojazdami  oraz  innych  uczestników  ruchu  w  przypadkach 
stwierdzenia niestosowania się do przepisów ustawy prawo o ruchu 
drogowym. Działania te są prowadzone w ramach kontroli własnych 
(w trakcie  obchodu terenu gminy,  kontroli  w miejscach objętych 
szczególnym  nadzorem  tzw.  KMZ),  jak  również  na  zgłoszenia 
osobiste,  telefoniczne  lub  nadesłane  pocztą  tradycyjną  i 
elektroniczną przez mieszkańców. 

W 2011 roku  w powyższych  przypadkach  podjętych  zostało 
1083 interwencji,  z czego nałożono  239 mandatów karnych, 
skierowano  23  wnioski  o  ukaranie  do  Sadu  Rejonowego, 
zastosowano 509 pouczeń.  Znaczącą  ilość,  bo  aż  około  10% 
stanowią zgłoszenia, które się nie potwierdziły.

Wykroczenia ujawniane najczęściej lub najbardziej „uciążliwe” 
dla uczestników ruchu, przedstawiają się następująco:
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Ogółem Mandaty 
karne

Wnioski o 
ukaranie do 
Sądu 
Rejonowego

Pouczenia Nie 
potwierdziły 
się 

Postój 
nieuprawnione
go pojazdu na 
miejscu dla 
osoby 
niepełnosprawn
ej

27 3 - 11 13

Postój pojazdu 
na chodniku – 
tamowanie 
ruchu pieszych

104 19 2 40 43

Postój pojazdu 
na przejściu 
dla pieszych 
lub w 
odległości 
mniejszej niż 
10m 

54 26 2 23 3

Postój 
pojazdem na 
trawniku

58 13 1 27 17

Niestosowanie 
się do znaku B-
36, zakaz 
zatrzymywania 

634 155 18 358 103

Utrudnianie lub 
blokowania 
wjazdu

93 13 - 22 58

Postój pojazdu 
na 
skrzyżowaniu 
lub w 
odległości 
mniejszej niż 
10m

20 6 - 7 7

Tamowanie, 
utrudnianie 
ruchu

27 2 - 5 20

Miejscami  najczęściej  prowadzonych kontroli,  ze względu na 
ilość popełnianych wykroczeń oraz ich charakter są;
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• okolice targowiska miejskiego przy ul. 1-go Maja gdzie w dni 
targowe  kierowcy  pojazdów  nie  stosują  się  do  znaków 
drogowych, notorycznie blokują wyjazdy z bram nieruchomości 
lub parkują pojazdy w sposób utrudniający ruch na drodze,

• okolice szpitala przy ul. Gdyńskiej,  gdzie kierowcy pojazdów 
nie stosują się do znaków drogowych oraz parkują pojazdy na 
chodniku prowadzącym do szpitala, uniemożliwiając pieszym – 
często  o  ograniczonej  sprawności  ruchowej  –  korzystanie  z 
tego chodnika, nierzadko zmuszając do schodzenia na jezdnię 
w celu ominięcia pojazdu, 

• ul.  Wileńska,  gdzie  kierowcy  pojazdów  nie  stosują  się  do 
znaków drogowych,

• teren pasażu przy ul. Mieszka I, gdzie kierowcy pojazdów nie 
stosują  się  do  znaków  drogowych,  stwarzając  realne 
zagrożenie  dla  pieszych  poruszających  się  po  chodniku,  a 
zwłaszcza dzieci przemieszczających się do szkoły. 

V. System monitoringu miejskiego

Straż  Miejska  w Wołominie  korzysta  z  systemu monitoringu 
miejskiego,  jako  skutecznego  narzędzia  służącego  w  poprawie 
bezpieczeństwa mieszkańców, służącego do działań prewencyjnych, 
jak również ujawniania i utrwalania wykroczeń. Z reguły w strefach 
objętych  zasięgiem  kamer  następuje  radykalne  zmniejszenie 
napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia, a 
wzrasta  przestrzeganie  zasad  ruchu  drogowego.  Zainstalowane 
kamery działają prewencyjnie, a w przypadku incydentu, zwiększają 
szansę na szybką i sprawną reakcję służb mundurowych. Monitoring 
miejski nie jest tylko narzędziem służącym w rozstrzyganiu spraw 
związanych  z  wykroczeniami,  ale  również  może  być  pomocny  w 
zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych.

VI. Utrzymanie czystości i porządku na terenie 
gminy

a. sprawdzanie umów i rachunków na wywóz nieczystości z 
terenów posesji.

Jednym z głównych zadań Straży Miejskiej w Wołominie jest 
kontrola  i  egzekwowanie  przepisów  Ustawy  z  dnia  13  września 
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1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  oraz 
Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy 
Wołomin.  Z  tego  powodu  podejmowane  są  czynności,  które  jak 
wynika  ze  statystyk  prowadzonych  przez  naszą  jednostkę  oraz 
przez Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
odnoszą pożądany skutek w postaci doprowadzenia do właściwego 
pozbywania się odpadów komunalnych przez mieszkańców. Efektem 
tych  działań  jest  zauważalna  poprawa  porządku  i  czystości  na 
terenie miasta i gminy oraz znaczne zredukowanie zjawiska dzikich 
wysypisk śmieci. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie przeprowadzają 
działania  mające  na  celu  sprawdzenia  właścicieli  nieruchomości, 
celem  udokumentowania  przez  nich,  w  formie  umowy  oraz 
dowodów  opłacenia  usługi  wykonywania  ustawowego  obowiązku 
pozbywania  się  zebranych  na  terenie  nieruchomości  odpadów 
komunalnych,  oraz nieczystości  ciekłych,  przez  firmy posiadające 
stosowne zezwolenia

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. zostało zawartych 
1015 nowych umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Straż Miejska w Wołominie w 2011r. nałożyła  123 mandaty 
karne i  skierowała 7  wniosków  o  ukaranie  do  Sądu 
Rejonowego,  za  brak  wymaganych  dokumentów  na  wywóz 
nieczystości ze swojej posesji.

Poniższa tabela przedstawia liczbę zawartych umów na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych począwszy od grudnia 2007 roku – 
przed powołaniem Straży Miejskiej w Wołominie - do grudnia 2011 
roku  oraz  obrazuje  wzrost  podpisanych  umów w wyniku  działań 
podjętych przez Straż Miejską w Wołominie.

Razem podpisanych umów 
na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych

2007 rok 2010 rok 2011 rok

5291 7797 8812

Należy  Jednak  podkreślić,  że  ilość  skontrolowanych 
nieruchomości  na  terenie  Gminy  Wołomin  jest  znacznie  wyższa, 
gdyż  wyliczenie  nie  uwzględniało  sytuacji,  gdy  właściciel 
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nieruchomości  na  miejscu  podczas  kontroli  okazał  komplet 
wymaganych  dokumentów  za  wywóz  nieczystości  –  w  takiej 
sytuacji  kontrola  jest  odnotowywana  wyłącznie  w  notatniku 
służbowym  strażnika  i  nie  podlega  dalszemu  dokumentowaniu. 
Osoby,  które  przestały  realizować  umowy  są  ponownie 
kontrolowane.

b. ochrona zwierząt

Jednym z głównych powodów podjętych interwencji to: bezdomne  
lub dziko żyjące zwierzęta, pogryzienie przez psa, niezachowanie  
zwykłych  lub  nakazanych  środków  ostrożności  przy  trzymaniu  
zwierzęcia,  tzn.  wyprowadzanie  psa  na  terenie  dostępnym  dla  
publiczności,  bez  smyczy  i  kagańca,  niedopełnienie  obowiązku  
dotyczącego zaszczepienia  psa przeciwko chorobie  zakaźnej  oraz  
nieposprzątanie po swoim psie w miejscu publicznym;

zrealizowano 444 interwencje,
• nałożono 34 mandaty karne,
• zastosowano 36 pouczeń,
• skierowano 5 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Straż Miejska w Wołominie podejmuje także działania mające 
na  celu  poprawę  obecnej  sytuacji  związanej  ze  sprzątaniem 
odchodów psich przez ich właścicieli. Patrole od wielu miesięcy w 
codziennych zadaniach do służby mają wpisane kontrole w parkach 
oraz  w  miejscach,  gdzie  sami  stwierdziliśmy  tego  typu 
zanieczyszczenia  lub  otrzymaliśmy  informację  od  mieszkańców. 
Szczególną ochroną objęto osiedla mieszkaniowe. 

W  chwili  wejścia  w  życie  nowego  Regulaminu  utrzymania 
czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  Wołomin  stanowiącego 
załącznik do Uchwały nr V-44/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z 
dnia  23  maja  2011r.,  możemy  wyciągać  konsekwencje  wobec 
właściciela psa za nieuprzątnięcie obchodów po swoim czworonogu. 

W  trakcie  prowadzonych  patroli  strażnicy  nałożyli  5 
mandatów  karnych oraz  zastosowali  4  pouczenia za 
nieuprzątnięcie  zanieczyszczeń  po  swoim  zwierzęciu  –  pozostałe 
osoby  niezwłocznie  sprzątały  po  swoich  pupilach.  Jednak  mamy 
świadomość, że w dużej mierze było to spowodowane działaniem 
prewencyjnym,  czyli  widokiem  umundurowanego  funkcjonariusza 
Straży Miejskiej.
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Poniższa dokumentacja  fotograficzna wraz z  opisem sytuacji 
przedstawia  efekty  działań  funkcjonariuszy  straży  miejskiej  w 
Wołominie,  na  rzecz  zachowania  czystości  i  porządku  na  terenie 
gminy.

1. Dnia 16.11.2011r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie 
będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta, zlokalizowali przy 
ul.  Sowiej  w  Wołominie,  dużych  rozmiarów nielegalne  wysypisko 
śmieci, głównie z gospodarstwa domowego oraz wielkogabarytowe 
części uszkodzonych artykułów AGD. W toku podjętych czynności 
służbowych przez strażników miejskich ustalono sprawcę opisanego 
wyżej  czynu,  który  został  ukarany  grzywną  w  postaci  mandatu 
karnego.  Sprawca  popełnionego  wykroczenia  uprzątnął 
przedmiotowe wysypisko odpadów.

2.  W  listopadzie  2011  roku  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  w 
Wołominie  zlokalizowali  przy  ul.  Kraszewskiej  w  Wołominie 
nielegalne  wysypisko  śmieci.  W  trakcie  wykonywania  czynności 
służbowych  doprowadzili  do  ustalenia  sprawcy  popełnionego 
wykroczenia,  następnie  ukarania  grzywną  w  postaci  mandatu 
karnego  w  wysokości  400zł  oraz  do  uprzątnięcia  terenu  przez 
samego ukaranego – co ilustruje dokumentacja zdjęciowa z miejsca 
interwencji.
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3. Dnia 17.11.2011r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie 
ponownie  zlokalizowali  przy  jednej  z  najważniejszych  arterii 
komunikacyjnych  miasta,  którą  jest  Al.  Armii  Krajowej  w 
Wołominie,  wyrzucone  na  chodnik  duże  ilości  śmieci,  głównie  z 
gospodarstwa domowego oraz paragony z jednego z miejscowych 
sklepów.  W  toku  podjętych  czynności  służbowych  przez 
funkcjonariuszy  Straży  Miejskiej  w Wołominie  ustalono sprawców 
tego  czynu,  którzy  zostali  ukarani  grzywną w postaci  mandatów 
karnych.  Sprawcy  popełnionego  wykroczenia  uprzątnęli  swoje 
śmieci – co ilustruje dokumentacja zdjęciowa z miejsca interwencji. 
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VII. Czynności wykonywane na rzecz Urzędu 
Miejskiego 

Strażnicy  Miejscy  w 2011 roku  udzielali  niezbędnej  pomocy 
pracownikom  Urzędu  Miejskiego  w  Wołominie.  Asystę  przy 
czynnościach urzędowych wykonywano głównie dla: 
1.Wydziału Ochrony Środowiska i  Rozwoju Obszarów Wiejskich – 
cykliczna  asysta  w  celu  przeprowadzania  postępowań 
administracyjnych – 49 wyjazdów,
2.Wydziału Mienia Komunalnego i Terenów Publicznych – kontrola 
stanu dróg, oświetlenia i oznakowania na terenie gminy,
3.Wydziału Działalności Gospodarczej - pomiary odległości punktów 
sprzedaży  alkoholu  od  placówek  oświatowych  i  miejsca  kultu 
religijnego,
4.Wydziału  Spraw  Obywatelskich  – sprawdzanie  pobytu  i 
podnajmowania  przez  mieszkańców  lokali  komunalnych, 
dostarczanie zawiadomień prowadzonych postępowań, 
5.Wydziału  Finansowo  -  Księgowego  –  transport  wartości 
pieniężnych – 253 wyjazdy,
6. Gminnego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  –  wyjazdy 
terenowe  w  czasie  niecodziennych  zdarzeń  losowych  (np. 
podtopienia).
7. Komisji ds. Mieszkaniowych i Komisji Estetyzacji. 
   Działania  te  były  związane  z  ochroną  środowiska,  stanem 
nawierzchni  ciągów  komunikacyjnych  i  pieszych  oraz  szeroko 
rozumianą  infrastrukturą  techniczną  miasta  i  administracją 
publiczną.  Ponadto  Strażnicy  Miejscy  z  Wołomina  zasiadają  w 
Gminnej  Komisji  ds.  estetyzacji  miasta  i  gminy,  w  Komisji  ds. 
rozwiązywania problemów alkoholowych i  uzależnień oraz Komisji 
Interdyscyplinarnej przy Urzędzie Gminy.

VIII. Zabezpieczenie imprez oraz zdarzenia 
nadzwyczajne

Straż  Miejska  w  Wołominie  zgodnie  z  art.  11  ust.  1  pkt  6 
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. nr 
123, poz 779 z późn. zm.), współdziała z organizatorami i innymi 
służbami  w  ochronie  porządku  podczas  zgromadzeń  i  imprez 
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publicznych. W 2011 roku funkcjonariusze uczestniczyli w 27 niżej 
wymienionych zgromadzeniach, nierzadko kilku realizowanych tego 
samego dnia (przeważnie w niedzielę i święta), udzielając pomocy 
organizatorowi w zachowaniu ładu i porządku publicznego:

• zabezpieczenie obchodów dnia Jana Pawła II, które odbyło się 
w Wołominie na pl. 3-go Maja dnia 16.10.2011r.,

• zabezpieczenie ogólnopolskich rozgrywek piłki nożnej o puchar 
Burmistrza Wołomina, które odbyło się na terenie szkoły przy 
ul. Sasina w Wołominie dnia 14.11.2011r.,

• zabezpieczenie  Obwodowych  Komisji  Wyborczych  w  Gminie 
Wołomin,  podczas  wyborów  do  Parlamentu  Rzeczypospolitej 
Polskiej, które odbyło się dnia 09.10.2011r.,

• zabezpieczenie  dnia  „Wszystkich  Świętych”  przy  cmentarzu 
parafialnym  w  Wołominie,  które  odbyło  się  dnia 
01.11.2011r.,

• zabezpieczenie 93 rocznicy „Odzyskania Niepodległości”, które 
odbyło się w Wołominie dnia 11.11.2011r.,

• zabezpieczenie  wyścigu  kolarskiego  kryterium  ulicznego  w 
Wołominie dnia 31.07.2011r.,

• zabezpieczenie podczas weekendowych projekcji  filmów kina 
letniego  na  placu  3-go  Maja  i  w  parku  im.  Wodiczki  w 
Wołominie w miesiącach: lipcu, sierpniu i wrześniu 2011r.,

• zabezpieczenie festynu, mszy świętej oraz rekonstrukcji bitwy 
podczas  obchodów  91  rocznicy  Bitwy  Warszawskiej  w 
Ossowie dnia 13, 14 i 15.08.2011r.,

• zabezpieczenie mszy świętej oraz uroczystości pogrzebowych 
na cmentarzu parafialnym w Wołominie podczas pożegnania 
Ks. Sikory dnia 20.08.2011r.,

• zabezpieczenie festynu organizowanego przez SKOK Wołomin 
dnia 02.09.2011r. w Wołominie,

• zabezpieczenie  parkingu  przez  Sądem  Rejonowym  w 
Wołominie  i  Starostwem Powiatowym w  Wołominie  przed 
rajdem zorganizowanym przez „Stowarzyszenie Miłośników 
Pojazdów Zabytkowych” dnia 03.09.2011r. w Wołominie,

• zabezpieczenie  dożynek  gminno  –  powiatowych 
zorganizowanych w Lipinkach dnia 04.09.2011r.,

• zabezpieczenie imprezy organizowanej  przez sołectwo Grabii 
Starych dnia 10.09.2011r.,

• zabezpieczenie obchodów „Dnia Sybiraka” w Wołominie, które 
miało miejsce dnia 17.09.2011r.
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• zabezpieczenie obchodów Święta Bożego Ciała przy Parafii św. 
Józefa Robotnika dnia 23.06.2011r. podczas procesji ulicami 
Wołomina,

• zabezpieczenie festynu oraz rajdu rowerowego z okazji  Dnia 
Matki  i  Dziecka dnia 29.05.2011r. na pl.  3-go Maja    w 
Wołominie,

• zabezpieczenie  festynu  podczas  „Wielkiej  Majówki”  dnia 
28.05.2011r.  na  pl.  3-go  Maja  oraz  w  parku  przy  ul. 
Moniuszki w Wołominie,

• zabezpieczenie  pikniku  ekologicznego  organizowanego  przez 
fundację „Nasza Ziemia” dnia 14.05.2011r. w parku przy ul. 
Moniuszki w Wołominie,

• zabezpieczenie obchodów uchwalenia ustawy zasadniczej dnia 
03.05.2011r. w Wołominie,

• zabezpieczenie  podczas  Mszy  dziękczynnej  za  beatyfikację 
Papieża Jana Pawła II dnia 08.05.2011r. na pl. 3-go Maja w 
Wołominie,

• zabezpieczenie podczas kryterium rajdu organizowanego przez 
„Automobilklub  Królewski”  dnia  05.06.2011r.  na  terenie 
parkingu przy Urzędzie Miejskim w Wołominie,

• zabezpieczenie  rajdu  rowerowego  zorganizowanego  przez 
„Stowarzyszenie  Miłośników  Pojazdów  Zabytkowych” 
dnia05.06.2011r. w Wołominie,

• zabezpieczenie podczas uroczystego otwarcia basenu w dniach 
04 i 05.06.2011r. w Wołominie,

• zabezpieczenie  finału  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy 
organizowanego dnia 09.01.2011r. w Wołominie,

• zabezpieczenie  pierwszego  i  drugiego  etapu  eliminacji  do 
Mistrzostw  Europy  w  tańcach  współczesnych  w  dniach 
29.01.2011r. i 30.01.2011r. w Wołominie,

• zabezpieczenie  oraz  uczestnictwo  w  pikniku  ekologicznym, 
ekorekolekcjach organizowanych w parafii przy ul. Kurkowej 
dnia 20.03.2011r. w Wołominie. 

IX. Współpraca z Policją i innymi służbami 
miejskimi

W związku z podpisanym porozumieniem Burmistrza Wołomina 
i  Komendanta  Powiatowego  Policji  w  Wołominie  zawartym  dnia 
25.06.2009r. o współpracy Policji i Straży Miejskiej na terenie gminy 
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Wołomin, od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r.  strażnicy miejscy 
wraz z funkcjonariuszami Policji  z Sekcji  d/s Nieletnich, Wydziału 
Prewencji  oraz  z  dzielnicowymi  z  Komendy  Powiatowej  Policji  w 
Wołominie  wykonywali  wspólne  patrole.  Miały  one  na  celu 
zapobieganie  patologicznym  zachowaniom  wśród  młodzieży, 
zapewnienie  bezpieczeństwa  uczniom  w  rejonach  szkół  i 
przedszkoli, zapobieganiu w popełnianiu przestępstw i wykroczeń. 
Kontroli poddano blokowiska, okolice szkół, boiska szkolne, parki, 
place zabaw oraz miejsca uznane za zagrożone. 

Straż Miejska w Wołominie zainicjowała także w okresie letnim 
wspólne  patrole  wraz  z  Policją,  głównie  w  weekendy  na  terenie 
osiedli mieszkaniowych i terenach o zabudowie wielorodzinnej, pod 
kątem  gromadzenia  się  młodzieży  spożywającej  alkohol  w 
miejscach  zabronionych  i  zapobieganiu  dewastacji  i  niszczenia 
mienia. 

Przeprowadzono  w  sumie  215 wspólnych  patroli,  nie  licząc 
współpracy  podczas  zabezpieczeń  imprez,  w  tym  imprez  o 
charakterze masowym.

Komenda  Straży  Miejskiej  w  Wołominie  oprócz  działań 
związanych  z  Policją  współpracuje  także  z  Państwową  Strażą 
Pożarną, Pogotowiem Gazowym, Pogotowiem Energetycznym oraz 
Pogotowiem Ratunkowym.  Kontakty  między  tymi  instytucjami  są 
ściśle powiązane, z powodu dużej liczby interwencji kończących się 
przekazaniem  do  realizacji  powyższym  służbom.  W  2011  roku 
zostało przekazanych 129 interwencji.

Dnia  24.10.2011r.  około  godz.  1540  dwóch  funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej w Wołominie, zauważyło na ul. Sasina pojazd marki 
FORD, spod maski którego wydobywały się kłęby dymu. Strażnicy 
niezwłocznie przystąpili do udzielania pomocy kierowcy, odciągając 
kobietę  na  bezpieczną  odległość.  Powiadomili  o  zdarzeniu 
Państwową  Straż  Pożarną,  sami  zaś  do  przyjazdu 
wyspecjalizowanych  służb.  Przy  pomocy  gaśnic  gasili  już 
zaawansowany pożar w komorze silnika.

Po  przytłumieniu  płomieni,  na  miejscu  pojawiła  się  załoga 
Straży Pożarnej z Wołomina.
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X. Statystyka porównawcza Straży Miejskiej w 
Wołominie

Funkcjonariusze  straży  miejskiej  w  Wołominie  podejmują 
interwencję,  działając  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  sierpnia 
1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Z 1997r. Nr 123, poz. 779 z 
późn. zm.) stosując wobec sprawcy wykroczenia zwrócenie uwagi, 
wydanie  polecenia  lub  pouczenia,  nakładając  grzywnę  w  postaci 
mandatu  karnego  lub  kierując  wniosek  o  ukaranie  do  Sądu 
Rejonowego.  Poniżej  przedstawiono  wykres  symulujący 
progresywny wzrost zastosowania postępowania mandatowego do 
zauważalnego spadku liczby pouczeń w latach 2009 – 2011.
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Także kwota nałożonych mandatów wzrosła wprost proporcjonalnie 
do liczby nałożonych mandatów, co ilustruje w okresach rocznych 
poniższy wykres. 

Biorąc  pod  uwagę  kwotę  mandatów  karnych  nałożonych  za 
popełniane  wykroczenia  w 2011 roku,  zauważalnym jest  fakt,  iż 
najwięcej interwencji  zostało przeprowadzonych wobec kierowców 
nie stosujących się do przepisów o ruchu drogowym. Drugim, co do 
wielkości  zbiorem  interwencji  były  czynności  przeprowadzone  w 
sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin. 
Poniższa wizualizacja kształtuje opisane dane.

24 

2009r 2010r 2011r

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

bezpieczeń
stw o w  
komunikacji

czystość i 
porządek

pozostałe 
interw encje



TABELA ILUSTRUJĄCA EWIDENCJĘ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W  
WOŁOMINIE   od 01.01.2011r.  do  31.12.2011r.

Ilość wszystkich czynności zrealizowanych w podanym okresie - 3380 
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Rodzaj Wykroczeń Pouczenie 
Mandaty

Wnioski do Sądu RAZEM
ilość kw ota

1 w ykroczenia przeciw ko 0 0 0,00 zł 0 0 0

a 20 11 0 2 33

b instytucjom art. 65-69 0 1 100,00 zł 0 0 1

c 39 21 4 3 67

d 518 235 23 1 777

e osobie art. 104-108 7 1 100,00 zł 0 0 8

zdrow iu art. 109-118 0 0 0,00 zł 0 0 0

g mieniu art. 119-131 0 0 0,00 zł 0 0 0

2 2 100,00 zł 0 0 4

I obyczajow ości art. 140-142 2 0 0,00 zł 0 0 2

j 18 16 0 0 34

k 1 2 450,00 zł 0 3 6

2 0 0 0,00 zł 0 0 0

3 0 0 0,00 zł 0 0 0

4 26 23 1 2 52

5 6 3 250,00 zł 0 0 9

6 103 123 7 2 235

7 0 0 0,00 zł 0 0 0

8 0 0 0,00 zł 0 0 0

9 Ustaw a o odpadach 0 3 550,00 zł 0 0 3

10 Ustaw a Praw o o miarach 3 1 100,00 zł 0 0 4

11 2 8 0 0 10

12 Ustaw a o ochronie przyrody 0 1 50,00 zł 0 0 1

13 0 0 0,00 zł 0 0 0

14 0 0 0,00 zł 0 0 0

15 Akty praw a m iejscow ego 6 4 1 1 12

OGÓŁEM 753 455 36 14 1258

Lp.

Przekazano 
Policji

porządkow i i spok. publicznem u 
art. 49-64 1 450,00 zł

bezpieczeństw u osób i m ienia 
art. 70-83 3 000,00 zł
bezpieczeństw u w  kom unikacji 
art. 84-103 26 100,00 zł

f

h
interesom konsumentów  art. 
133-139

urządzeniom  publicznym  art. 
143-145 1 450,00 zł
szkodnictw u leśnem u i ogro-
dow em u art. 148-166
Ustaw a o ew idencji ludności i 
dow odach osobistych
przepisy w prow adzające ko-
deks pracy
Ustaw a o w ychow aniu w  trzeź-
w ości 2 700,00 zł
Ustaw a o ochronie zdrow ia 
przed używ aniem  tytoniu
Ustaw a o utrzym aniu czystości i 
porządku 14 600,00 zł
Ustaw a Ordynacja w yborcza do 
rad Gm in
Ustaw a Ordynacja w yborcza do 
Sejm u i Senatu

Ustaw a o ochronie zdrow ia 
zw ierząt 1 300,00 zł

Ustaw a o recyklingu pojazdów  
w ycofanych z eksplo.
Ustaw a o zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicz.

1 100,00 zł

53 400,00 zł


