
STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH 



STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH POWSTAŁA W 2008 R. 

Uchwałą Nr XIV/92/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w 

sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Ząbkach jako jednostki budżetowej 

podlegającej Urzędowi Miasta Ząbki. 

 



ZGODNIE Z: 

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych  

 

Przepisy ogólne 

 

Art. 1.  

1. Do ochrony porządku publicznego na terenie gminy może być utworzona 

samorządowa umundurowana formacja - straż gminna, zwana dalej "strażą".  

2. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z 

poszanowaniem godności i praw obywateli.  
 

 



Art. 11. 

1. Do zadań straży należy w szczególności: 

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 

2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13), 

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk 

żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób 

postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków 

zdarzenia, 

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia 

w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie 

popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i 

organizacjami społecznymi, 

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

2. W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków 

technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu: 

1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, 

2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, uwzględniając potrzebę zapewnienia 

skuteczności obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a także potrzebę 

respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. 



Art. 12. 

1. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do: 

1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych 

środków oddziaływania wychowawczego, 

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości, 

3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego 

doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, 

3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby: 

a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, 

b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3, 

c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są 

podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego. 

4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o 

wykroczenia, 

5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - 

w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, 

6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym, 

7) wydawania poleceń, 

8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, 

9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz 

organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji. 

10) (uchylony). 

1a. Straż w toku wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i art. 11 ust. 2, ma obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania 

i ochrony praw człowieka. Czynności te powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której 

zostają podjęte. 

1b. Z czynności, o których mowa w ust. 1, na wniosek osoby kontrolowanej, sporządza się protokół. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3a, pkt 8 i 9, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności podejmowanych przez strażnika czynności, a także potrzebę respektowania godności ludzkiej oraz 

przestrzegania i ochrony praw człowieka. 



Uprawnienia i obowiązki strażników 

 

Art. 14.  

1. Strażnik może stosowa środki przymusu bezpośredniego wobec osób 

uniemożliwiających wykonanie  

przez niego zadań określonych w ustawie.  

Środkami przymusu bezpośredniego są:  

  1) siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik 

obrony,  

  2) kajdanki,  

  3) pałki obronne wielofunkcyjne,  

  4) psy i konie służbowe,  

  5) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii 

elektrycznej, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,  

  6) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii 

elektrycznej, na które nie jest       wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,  

  7) ręczne miotacze gazu.  

 



STRUKTURA STRAŻY MIEJSKIEJ W ZĄBKACH 



STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH W LICZBACH 

 

KOMENDANT – 1 

ZASTĘPCA KOMENDANTA – 1 

FUNKCJONARIUSZE - 10 





Ilość zgłoszeń i interwencji w 2011 r. Straży Miejskiej w Ząbkach wyniosła 2532 

z czego sprawy przekazane innym służbom zgodnie z właściwościami: 

- Referat OA Urzędu Miasta Ząbki – 337 

- Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich – 5 

- Zarząd Dróg Powiatowych – 5 

- Telekomunikacja Polska – 9 

- Pogotowie Ratunkowe – 14 

- Policja – 41 

- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – 18 

- Straż Pożarna – 9 

- Referat ZPiOŚ Urzędu Miasta Ząbki – 28 

- PKP – 2 

- PGK – 8 

- Inne - 100 



337 

5 5 9 14 
41 

18 9 
28 

2 8 

100 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Przekazanie sprawy 2011 r. 

Przekazanie sprawy



W wyniku działań w 2011 r. zatrzymano 39 osób, z czego przekazano do Policji 31 w tym: 

- Nietrzeźwi kierowcy -5 

- Rozboje, niszczenie mienia – 4 

- Pozostali zatrzymani (nietrzeźwi) – 22 

- Pozostałe – 8 osoby przewiezione do miejsca zamieszkania 
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W roku 2011 nałożono mandaty karne – 491 na sumę 73.410 zł w tym: 

- Mandaty kredytowe – 414 

- Mandaty gotówkowe – 3 

- Mandaty zaoczne - 74 
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W roku 2011 Straż Miejska w Ząbkach złożyła  

173 wnioski do Sądu 

Strażnicy pouczyli 432 osoby, 

jak również wydali 634 poleceń 



Rok 2012 



Ilość zgłoszeń i interwencji w 2012 r. Straży Miejskiej w Ząbkach wyniosła 2683 z czego 

sprawy przekazane innym służbom zgodnie z właściwościami: 

- Referat OA i DiKM Urzędu Miasta Ząbki – 280 

- Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich – 5 

- Zarząd Dróg Powiatowych – 8 

- Telekomunikacja Polska – 12 

- Pogotowie Ratunkowe – 15 

- Policja – 64 

- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – 30 

- Straż Pożarna – 7 

- Referat ZPiOŚ Urzędu Miasta Ząbki – 27 

- PGK – 11 

- Inne - 134 
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W wyniku działań Straży Miejskiej w Ząbkach w 2012 r. zatrzymano 43 osób, w tym: 

• Osoby ujęte i przekazane do Policji (przestępcy, poszukiwani, poszukiwani 

europejskim nakazem zatrzymania) – 17 

• Osoby nietrzeźwe doprowadzone do Policji lub miejsca zamieszkania – 19 

• Ujawniono przestępców – 7 

• Odnaleziono skradzione pojazdy – 2 

• Spowodowano, iż pojazdy zostały usunięte z drogi (wraki) - 9 
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W roku 2012 nałożono mandaty karne – 945 na sumę 120.250 zł. 
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Współpraca w Policją WRD Wołomin 

 





Straż Miejska w Ząbkach zabezpiecza uroczystości miejskie, kościelne  

oraz imprezy okolicznościowe na terenie Miasta Ząbki między innymi: 

 

Majówka dla dzieci niepełnosprawnych w Nadleśnictwie Drewnica 

 







Zabezpieczenie uroczystości Bożego Ciała w trzech parafiach Ząbkowskich 

Droga Krzyżowa 

 





„Cud nad Wisłą” 

 



Cała Polska Biega 

Dzień Dziecka - placówki SP1 i SP2 

Biegi przełajowe - park 

Bieg Niepodległościowy 

 







Festyn Rodzinny 

Przekazanie Światełka Betlejemskiego 





W okresie zimy Straż Miejska w Ząbkach udziela pomocy bezdomnym zbierając i dowodząc im paczki i dary 







Straż Miejska w Ząbkach cały rok szkolny współpracuje z Placówkami Oświaty 

Miasta Ząbki wpływając tym samym na bezpieczeństwo dzieci młodzieży, w 

ramach patrolu szkolnego, całoroczna współpraca z Placówkami Oświatowymi: 

Kontrola otoczenia Placówek Oświatowych 

Pogadanki w Szkołach i innych placówkach 

A) Bezpieczna droga do szkoły 

B) Bezpieczeństwo w szkole 

C) Niebezpieczeństwa czyhające na dzieci i młodzież 

D) Bezpieczne zachowania  

E) Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” 

 







Każdego roku od września do czerwca stała akcja „Bezpieczna droga do szkoły” 

Pogadanki w szkołach z dziećmi, kontrola otoczenia placówek oświatowych, stałą współpraca z 

Dyrektorami, pedagogami szkolnymi, rodzicami, Wydziałem do spraw nieletnich Komendy Powiatowej  

Policji, Sądami do spraw rodzinnych 





Straż miejska w Ząbkach prowadzi planowe kontrole bezpieczeństwa na drogach 





Funkcjonariusze stale uczestniczą w szkoleniach oraz doskonalą swoje 

umiejętności i kondycję fizyczną. 

 

Szkolenia z taktyki i techniki przeprowadzania interwencji 

Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej  

Szkolenia z zabezpieczenia miejsc wypadków 

Szkolenia ratownictwa drogowego 

 

 





















Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków i zabezpieczenie miejsc wypadków 





Straż Miejska dba o porządek i bezpieczeństwo zgodnie z ustawą o utrzymaniu 

czystości w gminach oraz uchwałą Rady Miejskiej 











Kontrola miejsc zagrożonych przestępczością oraz patologiami społecznymi 





Strażnicy podejmują również nietypowe interwencje 

 













Podziękowania dla Straży Miejskiej w Ząbkach 

















Dziękujemy za poświęconą uwagę 


