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 tel: 774466810, 774466843, 
 606448422, 774661300                                                                                                                           

e-mail: strazmiejska@krapkowice.pl 

Straż   Miejska  w Krapkowicach        
 ul. 3 Maja 17                                                                                 

47-303 Krapkowice                                                                

 

    Krapkowice, dnia  04.12.2020r. 
 

  
SM.0643.8.2020 
 

 

Biuro Rady Miejskiej 

ul. 3 Maja 17 

47-303 Krapkowice 

 
 

Dotyczy: informacji bieżącej na temat działalności Straży Miejskiej w Krapkowicach 

za okres od 01 listopada do 31 listopada 2020r. 

 

W okresie przedstawiania informacji bieżącej w Straży Miejskiej w Krapkowicach 

zatrudnionych było pięciu funkcjonariuszy, z czego jedna osoba obecnie nie realizuje swoich 

obowiązków w związku z usprawiedliwioną długoterminową nieobecnością w pracy. Ponadto 

decyzją Burmistrza Krapkowic jeden ze strażników został powołany na stanowisko 

pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Podjęta decyzja wiąże się z realizacją tych 

obowiązków raz w tygodniu w ramach czasu pracy strażnika miejskiego. Praca w  okresie 

składania informacji odbywała  się w systemie jednozmianowym od 7.00 do 15.00. 

W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy stosowali środki oddziaływania 

wychowawczego art.41 Kodeks Wykroczeń (pouczenia), za wykroczenia:   

przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji:      5 

przeciwko szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe 1 

Ogółem mandaty: - 

Pouczenia art. 41 kW:      6 

 

Strażnicy miejscy w wyżej wymienionym okresie prowadzili czynności wyjaśniające   

w 6 sprawach za rok 2020 w związku z popełnionymi na terenie Gminy Krapkowice 

wykroczeniami, z czego: 

1) w  1 sprawie zastosowano pouczenie na podstawie art.41 Kodeksu Wykroczeń, 

2) w  5 prowadzone są czynności mające na celu ustalenie sprawcy wykroczeń. 
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Tabela I  Inne działania podejmowane przez Straż miejską w okresie: od  01.11.2020r. do 31.11.2020r. 

Lp. Inne działania: ilość 

1. 
wystawiono wezwania kierowcom  parkujących swoje pojazdy niezgodnie z 
przepisami Ustawy Prawo Ruchu  Drogowego, 

  7 

2. sporządzono oraz dostarczano do KPP Krapkowice  karty  PRD-5,    - 

3. przegląd monitoringu na żywo przez strażników,    3 

4. Protokół kontrola posesji pod względem spalania odpadów w piecach,    1 

5. ustalenia miejsca pobytu dla Wydziału Spraw Obywatelskich    9 

6. asysty podczas wykonywania czynności pracowników urzędu    2 

7. monitoring zabezpieczenie oraz  zgrane materiałów na potrzeby policji,    2 

8. zabezpieczenie    1 

9. kontrola posesji posiadanie numerów posesji 278 

 Ogółem działania: 303 

 

W trakcie swoich działań strażnicy miejscy wystawiali wezwania kierowcom pojazdów 

niestosujących się do przepisów Prawo Ruchu Drogowego.  

W okresie przedstawianej informacji strażnicy miejscy wraz z komendantem udzielali 

odpowiedzi na pisma otrzymywane z innych instytucji dotyczące problemów naszych 

mieszkańców, a także składali zapytania do instytucji w związku z prowadzonymi czynnościami 

wyjaśniającymi. Udzielano pomocy prawnej policji oraz innym jednostkom Straży Miejskiej. 

Strażnicy miejscy przesłuchiwali świadków wykroczeń, jak również osoby, wobec których 

powstała uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko nim wniosku do sądu.  

Na pisemne wnioski wpływające z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach 

dotyczące zabezpieczenia nagrań z monitoringu wizyjnego miasta, strażnicy miejscy 

zabezpieczali, a następnie zgrywali materiał z monitoringu. W okresie informacji bieżącej 

strażnicy miejscy przeglądali na żywo Monitoring Wizyjny Miasta z uwagi na poprawność 

działania systemu.  

Na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Oświaty i Kultury ustalano 

miejsca pobytu osób pod wskazanym w pismach  adresem zamieszkania udzielając pisemnych 

odpowiedzi.  

W trakcie sporządzanej informacji strażnicy miejscy udzielali asysty pracownikom urzędu 

Miasta i Gminy w Krapkowicach podczas wykonywania ich czynności. 

Strażnicy miejscy patrolując rejon miasta zwracali uwagę na osoby przemieszczające się 

z uwagą na  stosowanie się do zaleceń odnośnie zasłaniania ust i nosa. Jak co roku, pomimo 

decyzji o zamknięciu cmentarzy, patrolowali też rejon wokół cmentarza z uwagą na stosowanie 

się do wprowadzonych zaleceń. 
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Podczas patroli kontrolowano miejsca wskazane przez dzielnicowych, jako działania 

priorytetowe w okresie od 01.08.2020r. do 31.01.2021r. Działania te podejmowane są zgodnie 

z realizacją zapisów porozumienia z dnia 09.05.2017 r. o współpracy pomiędzy Strażą Miejską 

a Policją w Krapkowicach. 

Patrolując rejon naszego miasta zwracano uwagę na osoby bezdomne potrzebujące 

pomocy. Ponadto strażnicy miejscy podejmowali interwencje własne oraz reagowali na 

zgłoszenia wpływające od mieszkańców. 

Po uzgodnieniu z Burmistrzem Krapkowic podjęto decyzje o wstrzymaniu z dniem 

21.10.2020r.,wspólnych służb z Policją w Krapkowicach. Decyzja ta spowodowana była 

brakami etatowymi w straży miejskiej. 

Strażnicy miejscy kontynuowali rozpoczęte na początku 2020 roku sprawdzanie posesji 

odnośnie niedopełniania obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w 

należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. W okresie przedstawionej 

informacji skontrolowano 278 posesji. Kontrole te przebiegają z zachowaniem warunków 

bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19. Tam, gdzie jest utrudniony kontakt z 

właścicielem, zostawiane są ulotki informujące o dalszym postępowaniu. Na obecną chwilę 

kończymy kontrole dotyczące samego miasta, a z nowym rokiem kontrole planowane są w 

sołectwach Gminy Krapkowice. 

Poniżej w tabelach umieszczona jest liczba podjęty interwencji z podziałem na zmiany 

i działania podejmowane na terenie całej gminy oraz szczegółowy zapis czynności 

wykonywanych przez strażników miejskich za okres przedstawionej w informacji bieżącej.  

Łącznie podjęto 27 interwencji.   

 

Tabela III. Zestawienie interwencji z podziałem na zmiany   za okres od 01.11.2020 do 31.11.2020r. 

 
interwencje własne 

 

interwencje w trakcie 
pierwszej zmiany 

interwencje w trakcie  
drugiej zmiany 

 Razem 

2 -   2 

interwencje 
zgłaszane przez 

mieszkańców 

interwencje w trakcie 
pierwszej zmiany 

interwencje w trakcie  
drugiej zmiany 

 

25 -   25 

Ogółem interwencji 27 -      27 

 

 

 

 

Tabela IV. Działania podejmowane na terenie  miejskim i wiejskim 
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teren miejski:       25 

teren wiejski:        2 

Razem:    27 

 

Tabela V. Szczegółowy opis prowadzonych czynności przez strażników miejskich  

Lp. Rodzaj prowadzonych czynności lub ujawnionych nieprawidłowości Ilość 

1.  wykroczenia drogowe, 4 

2.  zwierzęta pozostawione bez nadzoru, 3 

3.  zaśmiecanie, zanieczyszczanie drogi, 3 

4.  martwe lub ranne zwierzęta, 3 

5.  przepełnione kontenery PCK, 2 

6.  spalanie w piecu, 1 

  7. 

inne: zaśmiecanie lasu, szczekający pies, spalanie ogniska działki, brzydki 

zapach na klatce schodowej, zaśmiecanie balkonu niedopałkami, 

pozostawiony wrak pojazdu, przewrócone ogrodzenie teren budowy, 

zapach siarki z firmy Eko – Probud, odkręcony stojak na rowery, pojazd 

niepełnosprawni, dużo osób w sklepie. 

12 

 Ogółem interwencje: 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. A/a 

 

Sporządził: Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach  Zdzisław Tupko kontakt tel. 774661300 lub, e-mail. z.tupko@krapkowice.pl.  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości tj. ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680  informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach z siedzibą przy  

ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.  administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez               
e-mail: strazmiejska@krapkowice.pl.Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl 

mailto:z.tupko@krapkowice
http://www.bip.krapkowice.pl/

