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Uchwala Nr XVIl140/04
Rady Miasta w Polanowie

z dnia 30 marca 2004 r.

l
w sprawie utworzenia i nadania regulaminu Strazy Miejskiej w Polanowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie
gminnym (Dz. Urz. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozniejszymi zmianarni) w zwiazku z art. 2
ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. '0 strazach grninnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 779 z poznieiszymi zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendanta
Wojew6dzkiego Policji w Szczecinie, uchwala silt co nastepuje:

§ 1. Utworzy6 Straz Miejska Gminy Polan6w.

§ 2. Nadaje si~ Regulamin Strazy Miejskiej w Polanowie, stanowiacy zalacznik Nr 1
do niniejszej uchwaly,

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia,
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tnz. Pi rewla



Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XV1!140/04
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 30 marca 2004 r.

REGULAMIN
STRAZY MIEJSKIEJ

I PRZEPISY OGOLNE

§ 1. Straz Miejska w Polanowie jest samorzadowa umundurowana formacja
utworzona w celu ochrony porzadku publicznego.

§ 2. Podstawy prawne dzialania Strazy Miejskiej w Polanowie:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 strazach gminnych (Dz. U. Nr

123, poz. 779 z p6Zniejszyrni zmianami) oraz akt6w wykonawczych
wydanych najej podstawie .

2. Innych akt6w prawnych, w kt6rych mowa 0 uprawnieniach strazy
gminnych.

3. Niniejszy Regulamin
4. Akt6w wydanych przez organy gminy Polan6w oraz Komendanta na

podstawie przypis6w, 0 kt6rych mowa w ust. 1,2 i 3.
§ 3. Ilekroc w niniejszym ReguIaminiejest mowa 0:

1. "Straty" - nalezy przez to rozumiec Straz Miejska w Polanowie
2. " Komendancie" - nalezy przez to rozumiec Komendanta Strazy

Miejskiej w Polanowie
J. "Strazniku" - nalezy przez to rozumiec straznika Strazy Miej skiej w

Polanowie
4. .Ustawie" - nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 29 sierpnia

1997r. 0 strazach gminnych
§ 4. Terenem dzialania Strazy jest obszar administracyjny gminy Polanow

obejmujacy 393 km2
•

§ 5. Straz dziala w strukturze organizacyjnej Urzedu Miejskiego w Polanowie.
§ 6. W sklad strazy wchodza:

1. Komendant Strazy
2. Od 1 do 2 straznikow w stopniach od mlodszego straznika do

inspektora w ramach awansu zawodowego.
§ 7.1. Komendant Strazy jest podlegly bezposrednio Bunnistrzowi i dziala z jego

upowaznienia,
2. Nadz6r nad dzialalnoscia Strazy sprawuje Burmistrz, a w zakresie ,

fachowym - Komendant Glowny Policji poprzez Komendanta
Wojew6dzkiego Policji w Szczecinie.

3. Zakresy czynnosci i obowiazkow oraz odpowiedzialnosci
Komendanta i straznikow zostana okreslone indywidualnie przez
Burmistrza.

4. Komendant sklada Burmistrzowi kwartalnie sprawozdania z
dzialalnosci, zas Komendantowi Glownemu Policji w tenninie
wynikajacym z ustawy.
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II Z~DANIA, ZAKRES I SRODKI DZIALANIA
STRAZY

§ 8.1. Straz wykonuje zadania w zakresie ochrony porzadku publicznego
wynikajace z ustaw i aktow prawa miejscowego, a w szczegolnosci do jej
zadan nalezy:

1) ochrona porzadku w miejscach publicznych oraz estetycznego wygladuobiektow
i urzadzen uzytecznosci publicznej, instytucji i zaldad6w praey (z wyjatkiern
chronionyeh przez innego rodzaju straze) oraz posesji prywatnych i ich
otoczenia;

2) kontrola prawidlowosci oznalcowania ulic (w tym znakow drogowych),
oswietlenia ulie i posesji, prawidlowego zabezpieczenia funkcjonowania
punktow oswietleniowych oraz estetyki napisow, miejsc plakatowania i tab lie
ogloszen;

3) kontrola wykonywania zadaii i obowiazkowciazacychna wlascicielach dom6w;
4) kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie gminy prac inwestycyjno

remontowych;
5) oddzialywanie na sluzby gminne odpowiedzialne a sprawne funkcjonowanie

urzadzen komunalnych w kierunku zwiekszenia efektywnosci ich dzialania.

2. Straz jest zobowiazana rowniez do:
1) informowania odpowiednich sluzb 0 awariach w sieci cieplowniczej,

telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej;
2) infonnowania-o pozarach instytucji powolanych do ich likwidacji;
3) - infonnowania pomocy doraznej 0 osobach potrzebujacych natychmiastowej

pomocy lekarskiej;
4) czuwania nad porzadkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie okreslonym

przez przepisy 0 ruchu drogowym; .
5) doprowadzania osob nietrzezwych do miejsca ich zamieszkania w przypadkach

okreslonych w ustawie;
6) wspoldzialania z Urzedem Miejskim, Polanowskim Osrodkiern Kultury i Sportu

oraz innymi organizatorami podczas zgromadzeri i imprez masowyeh;
7) zabezpieczania miejsc przestepstw, katastrof lub innych zdarzen w sposob

okreslony w ustawie;
8) wspolpracyz Zespolem Reagowania Kryzysowego.

§ 9.1. Wykonujac czynnosci, 0 kt6rych mowa w § 8 straznicy maja prawo do:
1) udzielania ustnych pouczen i wreczania pisemnych upomnieii 0 bywatelom

dopuszczajacym sie wykroczen i uchybieri w zakresie naruszania og6lnie
obowiazujacych przepisow 0 przestrzeganiu porzadku publicznego i czystosci;

2) legitymowania obywateli w celu ustalenia tozsamosci przy zastosowaniu
przepis6w rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie
zakresu i sposobu wykonywania przez straznikow gminnych niektorych
czynnosciIlsz. U. Nr 84, poz. 536)

3) wymierzania grzywien w drodze mandatu karnego, trybie na zasadach
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 15 pazdziernika 2002 roku w sprawie w sprawie wykroczen, za ktore
straznicy strazy gminnej sa uprawnieni do nakladania grzywien w drodze
mandatu karnego oraz zasad sposobu wydawania upowaznieii (Dz. U. Nr 174,
poz. 1431 z pozniejszymi zmianami)
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4) kierowanie wnioskow 0 ukaranie do Sadu po dokonaniu czynnosci
wyjasniajacych, oskarzenia przed sadem i wnoszenia srodkow odwolawczych 
w trybie i zakresie okreslonych w Kodeksie postepowania w sprawach 0

wykroczenia. .
5) wnioskowac do Burmistrza 0 wydanie decyzji w sprawach:

a). likwidacji zagrozen pozarowych oraz usuwania innych niebezpieczenstw
zagrazajacych zdrowiu lub zyciu mieszkancdw;
b). usuwania nieczystosci oraz doprowadzenia posesji do nalezytego stanu pod
wzgledern estetyki i porzadku, .

6) zatrzymywanie os6b stwarzajacych w spos6b oczywisty bezposrednie zagrozenie
dla zycia lub zdrowia ludzkiego, a takze dla mienia z zachowaniem zasad i trybu
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministr6w, 0 kt6rych mowa w pkt 2;

7) usuwania na koszt wlasciciela pojazdow, kt6rych stan wskazuje na to, ze nie sa
uzywane, albo pojazdow bez tablic rejestracyjnych, jezeli sa one dla danego
pojazdu wymagane, pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione.

3. W razie niepodporzadkowania sie obywatela wydanym. na podstawie prawa
poleceniom, straznik rna prawo uzyc:

1) fizycznego, technicznego lub chemicznego srodka sluzacego do obezwladnienia
badz konwojowania os6b;

2) palki gumowej zwyldej.
b

4. Uzycie srodkow przymusu bezposredniego wymienionych w ust. ~ przez
straznika moze nastapic przy zastosowaniu przepisow rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przypadkow i trybu uzycia
przez straznikow gminnych (miejskich) srodkow przymusu bezposredniego (Dz.
u.Nr 18 poz. 169)

5. W toku wykonywania czynnosci sluzbowych funkcjonariusze Strazy maja
obowiazek respektowania godnosci obywateli oraz przestrzegania i ochrony
praw czlowieka.

6. W czasie pelnienia obowiazkow sluzbowych straznicy sa zobowiazani do
noszenia mundurow, dystynkcji, legitymacji, znak6w identyftkacyjnych zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie
umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znak6w identyfikacyjnych straznikow
gminnych (miejskich) - Dz. U. Nr 112, poz. 713.

III POSTANOWIENIA KONCOWE.

§ 10.1. Funkcjonariusze Strazy sa pracownikami samorzadowymi,
2. Zasady wynagradzania okresla rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 11

lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagan kwalifIkacyjnych
pracownik6w samorzadowych zatrudnionych w urzedach gmin, starostwach
powiatowych i urzedach marszalkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264)

3. Przy wykonywaniu czynnosci sluzbowych funkcjonariusze Strazy korzystaja z
ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 11.1. Zakup niezbednego umundurowania dokonywany jest zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie
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umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znak6w identyfikacyjnych straznikow
gminnych (miejskich) - Dz. U. Nr 112, poz. 713.

2. Funkcjonariusz zwolniony ze sluzby w Strazy jest zobowiazany do zwrotu
uzbrojenia i urnundurowania. Skladniki umundurowania nie podlegajace
zwrotowi okresla Burmistrz.

3. W przypadku utraty umundurowania Iub uzbrojenia, funkcjonariusz rna
obowiazek zgloszenia tego faktu Komendantowi, kt6ry powiadamia
Burmistrza. :3

4. W przypadku okreslonym w ust, 2, Komendant rna obowiazek
przeprowadzenia postepowania wyjasnia]acego.

5. Straznikom przysluguje corocznie ekwiwalent za pranie umundurowania
wedlug norm i zasad naliczania zgodnych z art. 2379 §3 Kodeksu Pracy.

§ 12.1. Czas pracy funkcjonariuszy wynosi 8 godzin na dobe i przecietnie 40 godzin w
pieciodniowym tygodniu pracy w miesiecznym okresie rozliczeniowym.
2. W uzasadnionych wypadkach, takich jak np. zagrozenie bezpieczenstwa lub

porzadku publicznego, klesk zywiolowych i ekologicznych lub innych
przypadkach wynikajacych ze szczeg6lnych potrzeb pracodawcy i akcji
ratowniczych, dobowy czas pracy moze ulec zwiekszeniu ponad nonny
ustalone w ust. 1 zgodnie z art. 135 §1 Kodeksu Pracy (rownowazny system
pracy)-

§ 13.1. Dokonywanie zrnian w niniejszym Regulaminie odbywa sie w trybie
okreslonym dlaj ego nadania.
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