
Załącznik do uchwały nr XXVIII/225/09 

Rady Gminy Sulików 

z dnia 25 marca 2009 roku 

 

 

Regulamin 

Straży Gminnej w Sulikowie 

 

 

§ 1. 

 

Regulamin Straży Gminnej w Sulikowie, zwany dalej „regulaminem” określa organizację i 

zasady funkcjonowania Straży Gminnej w Sulikowie, dalej zwanej „Strażą”. 

 

§ 2. 

 

Straż działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych, 

2) postanowień niniejszego regulaminu. 

 

§ 3. 

 

1. Strażą kieruje Komendant, który sprawuje ogólne kierownictwo w zakresie organizacji 

pracy Straży, zapewniając jej sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki do 

realizacji zadań. 

2. Do zadań i kompetencji Komendanta w szczególności należy: 

a) planowanie i organizowanie działalności Straży, 

b) reprezentowanie Straży, 

c) rozpatrywanie i przekazywanie pracownikom do załatwienia spraw 

wpływających do Straży, 

d) koordynowanie działań  Straży oraz gromadzenie i opracowywanie informacji 

dotyczących prowadzonych działań, 

e) utrzymywanie Straży w pełnej gotowości do działań w sytuacjach poważnego 

zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Sulików. 

 

§ 4. 

W skład Straży wchodzą następujące stanowiska: 

- komendant, 

- oddział patrolowo-prewencyjny, w skład którego wchodzą dwa stanowiska strażników. 

 

§ 5. 

 

Do zakresu działania oddziału patrolowo-prewencyjnego należy: 

      1) nadzór nad przestrzeganiem przez mieszkańców gminy postanowień Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku publicznego na terenie gminy, a w szczególności do 

egzekwowania: 

a) obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie stałych i ciekłych odpadów 

komunalnych, selektywnej zbiórki odpadów oraz w zakresie utrzymania czystości i 

porządku na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego, 



b) oznaczenia budynku i lokalu poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tabliczek 

informacyjnych zawierających nazwę ulicy i numer porządkowy nieruchomości, 

            c) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie, 

            d) zakazu spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w 

instalacjach grzewczych budynków, spalania i wypalania traw;  

 e)   niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników oraz 

zieleńców, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do odpadów, obiektów 

przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy 

infrastruktury komunalnej,  

d) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie 

wyznaczonych, 

e) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu,  

f) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,  

g) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach 

zabronionych,  

h) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami 

zlewnymi,  

i) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, 

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, 

podjazdów itp.,  

j) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego 

popiołu lub żużla, szlamów, substancji technicznych żrących, szlamów, substancji 

toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, 

resztek farb, rozpuszczalników, lakierów, i innych odpadów niebezpiecznych oraz 

odpadów z działalności gospodarczej,  

k) spalania w pojemnikach i w koszach na odpady jakichkolwiek odpadów,   

l)  wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, 

sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych i innych nieruchomości, 

 

2) ochrona porządku publicznego poprzez: 

a) analizowanie zagrożeń dla spokoju i porządku publicznego, podejmowanie 

działań zapobiegawczych, 

b) patrolowanie – obchód rejonów zagrożonych, 

c) podejmowanie interwencji, 

d) egzekwowanie przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych, 

obowiązujących w miejscach publicznych, 

e) prowadzenie działań zabezpieczających i pomocniczych podczas usuwania 

przez właściwe służby ratownicze, awarii technicznych, skutków klęsk 

żywiołowych lub innych zagrożeń miejscowych dla życia, zdrowia lub mienia 

obywateli, 

f) prowadzenie działań zabezpieczających w miejscach zgromadzeń i imprez 

publicznych;  

g) prowadzenie wideo nadzoru miejsc zagrożonych – obsługa systemu 

telewizyjnego monitoringu, 

h) wykonywanie zadań w zakresie ochrony obiektów i urządzeń komunalnych, 

3) utrzymywanie ścisłej współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy, w tym     

inicjowanie społecznych akcji w zakresie poprawy porządku i bezpieczeństwa w 

gminie, 



4) inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganiu popełnieniu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym 

zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 

5) prowadzenie kontroli ruchu drogowego w Gminie Sulików przy użyciu urządzeń 

ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących 

pojazdami oraz pieszych, 

6) bieżąca współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym 

oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie: 

a) ratowania życia i zdrowia obywateli oraz mienia, 

b) usuwania awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych, 

c) likwidacji innych zagrożeń, 

7) przyjmowanie zgłoszeń alarmowych , 

8) analizowanie zbieranych danych (zdarzeń, przypadków zagrożeń) oraz przekazywanie 

informacji – ostrzeganie, alarmowanie. 

 

§ 6. 

 

Status prawny pracowników Straży określa ustawa o strażach gminnych oraz ustawa o 

pracownikach samorządowych. 

 

§ 7. 

 

Dokonywanie zmian w regulaminie następuje w trybie jego nadania przez Radę Gminy 

Sulików. 

 

 

 


