
 

Informacja o działalności 
Straży Miejskiej 

w Piotrkowie Trybunalskim 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

za okres 
1 stycznia – 31 grudnia 

2020 roku 
 



Straż Miejska jest samorządową, umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku 

publicznego.  

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, 

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania zdrowia i życia 

obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych 

oraz innych miejscowych zagrożeń, 

4) zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia 

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 policyjnej izby zatrzymań lub miejsca ich 

zamieszkania, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w 

miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub 

zdrowiu albo zagrażają życiu lub 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. 

 

                         Wykonując te zadania strażnik 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 bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a 

także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, 

4) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży, 

5) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w 

trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, 

6) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, 

oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie 

określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, 

7) usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w 

przepisach o ruchu drogowym, 

8) wydawania poleceń, 

9) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, 

10) 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, 

11) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w 

miejscach publicznych. 

 



Zatrudnienie i organizacja pracy Straży Miejskiej 

 

 

                Według stanu na dzień 31.12.2020r. zatrudnionych było 30 

pracowników, z czego: 

- 26 funkcjonariuszy, z tego w: 

         - służbie patrolowej (w tym 1-osobowa obsługa UM) – 14, 

         - dyżurnej - 5, 

         - komórce ds. wykroczeń – 4 (w systemie 2-zmianowym), 

         - kierownictwie jednostki – 2, 

         - prowadzeniu spraw kadrowych, organizacyjnych – 1  na ¾  etatu 

         - na etatach nie mundurowych - 4. 

         

Funkcjonariusze pełnili służbę przez 7 dni w tygodniu w systemie 24-

godzinnym i 3-zmianowym. Całodobowo pracowała 1- osobowa służba dyżurna 

obsługująca jednocześnie monitoring.  

                     Dyslokacja patroli planowana była w zależności od bieżących 

potrzeb biorąc pod uwagę interwencje od mieszkańców i instytucji, zaistniałych 

zdarzeń, funkcjonowania targowisk, infrastruktury miasta, działania 

monitoringu, współdziałania z Policją i wykonywania innych zadań w zakresie 

porządku publicznego na podstawie codziennych harmonogramów z 

przydzielonymi zadaniami dla poszczególnych patroli. 

Na każdej zmianie pracował jeden interwencyjny patrol zmotoryzowany, 

pozostałe piesze, chyba, że realizowane były zadania wymagające innej 

organizacji pracy. Jeden funkcjonariusz został na stałe oddelegowany do pracy 

w budynku Urzędu Miasta. W soboty i niedziele na I i II zmianie służbę pełnił 

jeden 2 lub 3-osobowy zmotoryzowany patrol interwencyjny. 

 

 

Przegląd działalności Straży Miejskiej w 2020 roku 
 

Ogółem w 2020 strażnicy miejscy przeprowadzili 6 252 interwencje, które 

dotyczyły między innymi; 

Powód interwencji  Ilość 

ADM 5 

Awaria telekomunikacyjna 4 

Awaria energetyczna 4 

Awaria gazowa 1 

Awaria sygnalizacji świetlnej 27 

Awaria wodno-kanalizacyjna 13 



Bezdomni 183 

Bezpieczeństwo osób 90 

Bójka 9 

Brak tabliczki z numerem porządkowym 68 

COVID-19 180 

Gra w piłkę 4 

Handel 9 

Inne 159 

Inne ruch drogowy 12 

Jazda motorowerem po chodniku 3 

Jazda rowerem po chodniku 35 

Jazda rowerem po przejściu dla pieszych 2 

Kolizja 4 

Kontrola miejsca 9 

Kontrola posesji 40 

Kontrola skarg 7 

Kradzież 4 

Leżący człowiek 406 

Nieobyczajny wybryk 3 

Niestosowanie się do innych znaków drogowych 188 

Niestosowanie się do znaków drogowych B-1 (zakaz ruchu) 105 

Niestosowanie się do znaków drogowych B-35 (zakaz postoju) 103 

Niestosowanie się do znaków drogowych B-36 (zakaz zatrzymywania się) 912 

Niestosowanie się do znaków drogowych B-5 (zakaz wjazdu) 30 

Niestosowanie się do znaków drogowych P 21 (powierzchnia wyłączona) 51 

Nietrzeźwy 249 

Nietrzeźwy kierujący pojazdem 3 

Nietrzeźwy leżący 26 

Niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego 11 

Niszczenie mienia 15 

Niszczenie zieleni 31 

Niszczenie zieleni / parkowanie na trawniku 106 

Odmowa uiszczenia opłaty targowej 6 

Oświetlenie ulic 45 

Padłe zwierzęta 40 

Palenie tytoniu 2 

Parkowanie 874 

Parkowanie na miejscu dla inwalidy 43 

Parkowanie na miejscu dla inwalidy - wezwanie  2 

Pogryzienie przez psa 4 

Pomoc w uruchomieniu pojazdu 4 



 

 

 

 

W omawianym okresie dyżurni Straży Miejskiej odebrali 7 093 (w 2019 r. – 8 

721) zgłoszenia: 

- od mieszkańców         6 837 

- od dyżurnego Policji           228 

- innych instytucji                                 28 

 

Zgłoszenia mieszkańców dotyczyły między innymi: 

-  zakłócenia porządku publicznego i spokoju       593 

Porządek i czystość 775 

Pożar 9 

Przepisy ppoż. 2 

Psy 58 

Spalanie odpadów w piecach 62 

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym 269 

Spożywanie alkoholu nieletni 4 

Stan dróg  150 

Strefa zamieszkania - parkowanie 9 

Strzelanie z petard 3 

Śliski chodnik 2 

Udzielenie pomocy osobie  11 

Usunięcie wraku pojazdu 11 

Uszkodzenie pojazdu  14 

Uszkodzenie pojazdu-notatka do ZDiUM 12 

Używanie słów nieprzyzwoitych 12 

Wraki pojazdy nieużywane 73 

Wypalanie pozostałości roślinnych 16 

Wypalanie śmieci  19 

Wypalanie trawy 4 

Zagubione dokumenty-telefon 6 

Zajęcie pasa drogowego 2 

Zakłócanie ciszy nocnej 2 

Zakłócanie porządku publicznego 129 

Zanieczyszczanie miejsc publicznych 48 

Zanieczyszczenie pasa drogowego  34 

Zaśmiecanie miejsca publicznego 13 

Zgon 3 

Zwierzęta (inne) 35 



-  zagrożeń w ruchu drogowym,                1420 

-  ochrony środowiska i gospodarki odpadami,   879 

-  zagrożeń życia i zdrowia      565 

-  zagrożeń pożarowych (katastrofy)         7 

-  awarii technicznych,                                            171 

-  awarii oświetlenia        472 

 

 

    W roku strażnicy miejscy ujawnili ogółem 2 909 wykroczeń zakończonych: 

 

- pouczeniem sprawcy                                                  1919 

- ukaraniem mandatem karnym                                      511 

- skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu                  251 

- inny sposób zakończenia czynności  

  (np. odstąpienie od skierowania wniosku  

  o ukaranie, przekazanie sprawy innym organom)        288 

 

Pouczenia dotyczyły między innymi wykroczeń popełnionym przeciwko: 

 

- bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji             1 014 

- ustawie o wychowaniu w trzeźwości 

  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                  196   

- obyczajności publicznej                                                     371 

- urządzeniom użytku publicznego                  73  

- ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach       53 

- porządkowi i spokojowi publicznemu      188 

                                                                      

Funkcjonariusze nałożyli 511 mandatów karnych na łączną kwotę 69 810 zł, z 

czego między innymi za wykroczenia popełnionym przeciwko: 

 

- bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji               424 

- ustawie o wychowaniu w trzeźwości 

  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                    10  

- bezpieczeństwu osób i mienia                                                9 

- urządzeniom użytku publicznego                  25 

- ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach         5 

- porządkowi i spokojowi publicznemu        28 

 

 

Straż Miejska skierowała do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim 

łącznie 251 (w 2019 roku 288) wniosków o ukaranie za wykroczenia 

popełnionym przeciwko: 

 



- bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji               177 

- ustawie o wychowaniu w trzeźwości 

  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                    14 

- obyczajności publicznej                                                       24 

- urządzeniom użytku publicznego                    7 

- ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach         2  

- porządkowi i spokojowi publicznemu         20 

 

Wyrokami Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim (łącznie 224) 

orzeczonych zostało 211 kar grzywien w łącznej wysokości 45 400,00 zł, w 6 

przypadkach sąd zastosował karę nagany, w 5 przypadkach uznał za winnego i 

odstąpił od wymierzenia kary, w 2 sprawach postępowanie zostało umorzone. 

Nie uniewinniono żadnej osoby. 

 

 

 Współpraca z Policją w 2020 roku 

 

                          W dalszym ciągu istotnym elementem działalności Straży 

Miejskiej była stała współpraca z Komendą Miejską Policji w Piotrkowie 

Trybunalskim. W dniu 24 października 2007r. Prezydent Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego podpisał porozumienie z Komendantem Miejskim Policji w 

sprawie szczegółowych form i sposobów współpracy Policji ze Strażą Miejską. 

W ubiegłym roku współpraca ta polegała głównie na następujących działaniach: 

1. Bieżących spotkaniach przedstawicieli obydwu jednostek celem wymiany 

informacji o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

2.  Koordynacji działań prewencyjnych.  

3. Dyżurni KMP i SM przy użyciu bezpośredniego łącza telefonicznego 

informowali się wzajemnie o bieżących wydarzeniach mających wpływ na stan 

bezpieczeństwa i porządku publicznego i w razie potrzeby koordynowali 

wspólne działania. W wyniku tych działań strażnicy przeprowadzili 228 

interwencji. Służba dyżurna SM przekazała Policji 287 interwencji i zgłoszeń.  

4. Funkcjonariusze wspólnie podejmowali działania o charakterze akcyjnym na 

rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania 

przypadkom naruszania prawa, w tym m.in.: bezpiecznej drogi do szkoły,  2 

akcje  „Małolat”.  

5. Strażnicy osadzali nietrzeźwych w policyjnych pomieszczeniach dla osób 

zatrzymanych do wytrzeźwienia. W minionym roku osadzono 72 osoby. 

6.  Straż Miejska przekazała 96 materiałów z nagrań monitoringu miejskiego do 

prowadzonych przez policję postępowań jak również dokonywała wstępnego 

przeglądu zarejestrowanego materiału dla potrzeb tych postępowań. 

7. Strażnicy i policjanci uczestniczyli w zabezpieczeniu porządku publicznego 

podczas trwania imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych, zgromadzeń i 

uroczystości, w tym imprez masowych i przejazdów kibiców. 



 

Uwzględniając charakter i zakres wykonywanych zadań przez obydwie 

formacje, współpraca ta przebiegała bardzo dobrze i nie napotykała na 

utrudnienia mogące mieć negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie miasta. 

 

                                                                                                                                                                                                             

Inne działania 

 

1. Strażnicy miejscy kontynuowali kontrole nieruchomości w zakresie 

wykonywania obowiązków określonych w przepisach dotyczących 

utrzymania czystości i porządku, w tym zawarcia umowy ze 

specjalistyczną firmą na wywóz odpadów i ścieków płynnych 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy i 

uchwały Rady Miasta. Przeprowadzono 1752 kontrole i czynności 

podobne, w tym w zakresie utrzymania czystości i porządku 

(1057), padłe zwierzęta (203), oznakowaniem nieruchomości (69), 

zimowego utrzymania pasa drogowego (17), wraków pojazdów 

(117), spalania odpadów komunalnych (261).  Nałożonych zostało 

5 mandatów karnych, skierowano 2 wnioski do sądu o ukaranie, 

udzielono 53 pouczenia, nałożono 113 pisemnych zobowiązań do 

usunięcia nieprawidłowości.  

2. Funkcjonariusze na prośbę dyrektorów szkół, przedszkoli  

przeprowadzali pogadanek z dziećmi i młodzieżą na tematy 

związane z  bezpieczeństwem, w których uczestniczyło łącznie 

około 140 uczniów. 

3. W efekcie interwencji dotyczących osób nietrzeźwych i w stanie 

upojenia alkoholowego (762 interwencji), strażnicy osadzali 72 

razy osoby w policyjnym pomieszczeniu dla zatrzymanych, 101 

razy odwozili osoby do miejsca zamieszkania, 5 do szpitala, w 35 

przypadkach wzywane było pogotowie ratunkowe, dobudzono 

osoby nie wymagające pomocy w 6 przypadkach .  

4. 117 kierowcom udzielona została pomoc w uruchomieniu pojazdu 

w związku z niskimi temperaturami. 

5. 155 osób skorzystało z możliwości bezpłatnego badania na 

zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. 

6. Oznakowano 11 rowerów. 

 

 

 

 

 

 



 

Informacja z realizacji Programu Bezpieczne Miasto w 2020 roku 

 

 

 

 

1. Zadanie Nr 1 – „Piesze i zmotoryzowane patrole Straży Miejskiej”. 

  

W 2020 roku Straż Miejska wystawiła łącznie 1253  8-godzinne  patrole, 

z tego 43 piesze i 952 zmotoryzowane. Codziennie na I i II zmianie 

wystawiany był co najmniej jeden patrol zmotoryzowany, chyba że charakter 

wykonywanych zadań wymagał zwiększenia tej liczby. W zakresie 

utrzymania czystości i porządku wystawionych zostało 212 patroli oraz 16 

wspólnych z Policją. 

 

 

 

2. Zadanie Nr 2  – „ Obsługa monitoringu wizyjnego miasta”. 

 

Zadanie było realizowane na bieżąco. Prowadzona była całodobowa 

obserwacja miejsc i obszarów miasta, w szczególności o największym 

zagrożeniu bezpieczeństwa. Na skutek obserwacji monitorowanego obszaru 

odnotowanych zostało 152 interwencje dotyczące naruszeń prawa. Ponadto z 

zarejestrowanych materiałów korzystali policjanci prowadzący czynności w 

sprawach, gdzie miejsce zdarzenia było objęte monitoringiem. Przekazanych 

zostało 96 nagrań z zarejestrowanym materiałem dotyczącym prowadzonych 

przez KMP postępowań.    

 

 

3. Zadanie 4a –„Konserwacja, naprawy i okresowe przeglądy systemu  

    monitoringu wizyjnego miasta”. 

 

    Zadanie realizowane na bieżąco we współpracy ze specjalistycznymi firmami. 

 

4. Zadanie Nr 4b – „Intensyfikacja działań w zakresie przestrzegania 

prawa  

    przez właścicieli psów oraz kontrola przestrzegania zasad”. 

                           

Poza innymi zadaniami do codziennych zadań funkcjonariuszy należy 

egzekwowanie od właścicieli psów obowiązującego prawa. W 2020 roku 

strażnicy miejscy przeprowadzili 59 interwencji dotyczących psów, w tym 

bezpańskich. W ich efekcie udzielonych zostało 18 pouczeń, nałożonych 

zostało 6 mandatów karnych, skierowane zostały 2  wnioski o ukaranie do 



sądu. Przede wszystkim kontrolowane były tereny osiedli mieszkaniowych o 

zwartej zabudowie blokami, tereny szkół, place zabaw, o ile miejsca te 

znajdowały się w wyznaczonych dla poszczególnych patroli rejonach 

patrolowania. Straż Miejska na bieżąco współpracowała ze schroniskiem dla 

zwierząt przekazując 43 informacje o bezpańskich zwierzętach, które 

powinny być wyłapane i umieszczone w schronisku. W ramach działań 

profilaktycznych poprzez lokalne media do mieszkańców przekazywane były 

informacje o obowiązujących przepisach prawa dotyczących trzymania psów 

oraz o konsekwencjach nieprzestrzegania tego prawa.  

  

5. Zadanie Nr 4c – „Znakowanie rowerów”. 

 

      W ramach tego zadania funkcjonariusze oznakowali metodą 

grawerowania  i pisakiem UV z umieszczeniem naklejki 11 rowerów. Miało 

to miejsce podczas imprez organizowanych przez rady osiedli, szkoły oraz 

inne podmioty i na indywidualne zapotrzebowanie właścicieli. 

 

6.  Zadanie Nr 4d – „Bieżąca współpraca i przekazywanie informacji do  

     właściwych jednostek i służb w zakresie awarii i uszkodzeń 

infrastruktury    

     miejskiej oraz w zakresie utrzymania dróg i urządzeń drogowych”. 

 

W ramach tego zadania Straż Miejska przekazała 1565 informacji 

telefonicznych i pisemnych do różnych jednostek miasta, przede wszystkim 

do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, ZIOM, PEUK, PWiK, konserwatora 

sygnalizacji świetlnej i UM. Informacje  dotyczyły niewłaściwego stanu 

dróg, chodników – w tym w okresie zimowym, drzew i zieleni miejskiej, 

uszkodzeń znaków drogowych, awarii sygnalizacji świetlnej, zanieczyszczeń 

terenów miejskich, awarii oświetlenia ulicznego. Ponadto mieszkańcy mogli 

zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące problemów z funkcjonowaniem 

infrastruktury miasta pod bezpłatny numer telefonu służby dyżurnej 986, 

która powiadamiała właściwe jednostki o zgłoszeniu. Dodatkowo, zgodnie z 

odrębnymi uzgodnieniami strażnicy sporządzali dokumentację, w tym 

fotograficzną dotyczącą zgłoszonych przez kierowców do SM uszkodzeń 

pojazdów na drogach. Dokumentacja była przekazywana do ZDiUM. 

Procedura ta została zastosowana w 12 przypadkach uszkodzeń pojazdów. 

 

7. Zadanie Nr 4e – „Udział w zabezpieczaniu miejsc pożarów, katastrof i  

    innych miejscowych zdarzeń o podobnym charakterze”. 

 

Zadanie było realizowane w zależności od potrzeby współdziałania z 

innymi podmiotami, przede wszystkim Policją i Strażą Pożarną. W 2020 roku 

odnotowano 18 takich przypadków. 



 

 

 

8. Zadanie Nr 4e  c.d. - „Udział w zabezpieczaniu imprez kulturalnych,    

    sportowych i rozrywkowych odbywających się na terenie miasta”. 

 

Zadanie było realizowane na podstawie harmonogramów imprez lub w 

zależności od potrzeb. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali 

samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami 6 imprez i 

uroczystości miejskich, w tym organizowane przez szkoły festyny i 

dyskoteki. 

 

9. Zadanie Nr 4f – „Kontrola parkowania pojazdów w miejscach  

    wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych”. 

 

Zadanie stałe - realizowane na bieżąco. Funkcjonariusze podjęli 45 

interwencji dotyczące parkowania pojazdu na miejscu dla osoby 

niepełnosprawnej. 

  

10. Zadanie Nr 4f c.d. – „Kontrola oświetlenia ulic i miejsc parkingowych  

      mająca na celu m.in. ograniczenie zjawiska kradzieży samochodów”. 

 

Kontrole takie prowadzone były na bieżąco w ramach czynności 

patrolowych. Stwierdzone awarie przekazywane były niezwłocznie do 

Zarządu  Dróg i Utrzymania Miasta. 

 

11. Zadanie Nr 4f c.d. – „Kontrola terenów wokół szkół podstawowych i  

      gimnazjów oraz ich systematyczne patrolowanie”. 

 

Zadanie realizowane na bieżąco w ramach czynności patrolowych 

zgodnie   z dziennymi harmonogramami przydzielonych rejonów 

służbowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

PORÓWNANIE  WYNIKÓW  PRACY  STRAŻY MIEJSKIEJ 

ZA  LATA 2016 - 2020. 

 

1. Ujawnione wykroczenia w omawianym okresie. 
 

 

  

 

 

2. W rozbiciu na poszczególne działy: 

 
a) wykroczenia ujawnione przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

3786

4692 4635

5408

2909

2016 2017 2019 2019 2020

75

124

104
94

39



 

 

  

b) wykroczenia ujawnione przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji; 

 

 

 

 
 

 

 

 

c/ wykroczenia ujawnione przeciwko urządzeniom użytku publicznego; 

 

 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020

1713

2452 2544

3460

1654

2016 2017 2018 2019 2020

248

325

220 229

110



 

 

 

d) wykroczenia ujawnione przeciwko obyczajności; 

 

 

 
 

 

 

e) wykroczenia ujawnione przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości;  

 

 

 

 
 

 

2016 2017 2018 2019 2020

687 688

613
557

412

2016 2017 2018 2019 2020

610 596

727
771

222



 

 

 

 f) wykroczenia ujawnione przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: 

 

 
 

             g) wykroczenia ujawnione przeciwko przepisom o utrzymaniu czystości i porządku: 

 
 

 

2016 2017 2018 2019 2020

176
199

134

77

260

2016 2017 2018 2019 2020

248

289
283

239

198



 

 

3. Zatrzymani nietrzeźwi 

 
a) przewiezieni do miejsca zamieszkania  

 
        b) przewiezieni do Policyjnej Izy Zatrzymań 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

105

102

106

110

101

2016 2017 2018 2019 2020

150

180
154

129

72



 

 

4. Sporządzone wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w 

Piotrkowie Trybunalskim 

   
 

 
 

 

Zestawienie liczby i  kwot  nałożonych 

przez Straż Miejską mandatów karnych  

w latach 2016 - 2020 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

2016 2017 2018 2019 2020

431

326 340
288

251

Rok 
Mandaty karnych 

( gotówkowe, kredytowane i zaoczne ) 
Średnia wysokość 

mandatu 

Liczba Kwota 

2016 361 44.030,- 121,97 

2017 490 60.400,- 123,27 

2018 458 57.165,- 124,81 

2019 921 113.800,- 123,56 

2020 511 69.810,- 136,61 


