
Raport Straży Gminnej – sierpień 2017 r. 

1. Kontrola miejsc zagrożonych (tereny szkół, domów ludowych, przystanków, 

placówek handlowych, parków, placów zabaw, przejść podziemnych) – w liczbie 94. 

2. Kontrola nieruchomości – 54. 

3. Współpraca z innymi wydziałami Urzędu Gminy – 35. 

    Ujawnione wykroczenia przeciwko: 

1. Porządkowi i spokojowi publicznemu art. 49-64 ustawy kodeks wykroczeń: 

 1 osobę wylegitymowano, pouczono i wydano polecenie pisemne (dot. 

umieszczenia tabliczki z nr porządkowym nieruchomości). 

2. Bezpieczeństwo osób i mienia art. 70-83 ustawy kodeks wykroczeń: 

 1 osobę wylegitymowano i pouczono (dot. niezachowania zwykłych i nakazanych 

środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – psów). 

 3 psy przekazano do schroniska „Kundelek” w Rzeszowie. 

3. Bezpieczeństwo w komunikacji art. 84 – 103 ustawy kodeks wykroczeń: 

 2 osoby wylegitymowano i  pouczono (dot. zanieczyszczenia drogi publicznej ). 

 7 osób wylegitymowano, 7  pouczono i wydano 7 poleceń pisemnych (dot. 

przycięcia gałęzi wystających na chodnik lub drogę publiczną stwarzających 

zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego). 

4. Zdrowiu art. 109-118 ustawy kodeks wykroczeń: 

 1 osobę wylegitymowano, 1 pouczono i wydano 9 poleceń pisemnych (dot. 

uporządkowania  terenu własnej nieruchomości). 

4. Ustawa o odpadach: 

 5 osób wylegitymowano i pouczono (dot. spalania odpadów pochodzenia 

organicznego). 

5. Ustawie o ochronie zwierząt: 

 –  1 osobę wylegitymowano i pouczono (dot. zaniedbań i niewłaściwej opieki nad 

zwierzęciem). 

6. Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:  

 1 osobę wylegitymowano, pouczono i wydano  polecenie pisemne (dot. 

podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej), 

 1 osobę wylegitymowano, pouczono i wydano polecenie pisemne (dot. 

udokumentowania wywozu nieczystości ciekłych). 



5. Akty prawa miejscowego Uchwała Rady Gminy   

 3 osoby wylegitymowano i pouczono  (dot. niezastosowania się do regulaminu 

kąpieliska). 

7. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 

 3 osoby wylegitymowano i ukarano mandatem karnym (dot. spożywania alkoholu    

w miejscach objętych zakazem). 

            W związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi skontrolowano                            

54 nieruchomości, wylegitymowano 26 osób, wobec 23 zastosowano środek wychowawczy            

w postaci pouczeń, wydano 19 pisemnych poleceń usunięcia nieprawidłowości, oraz 3 osoby 

ukarano mandatem karnym.  

            Ponadto odnotowano 32 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców Gminy, które 

zostały zarejestrowane i prawidłowo załatwione. 

            W sierpniu Straż Gminna Świlcza objęła kontrolą zalew w Bratkowicach, czuwając 

nad bezpieczeństwem osób wypoczywających  i dbając o przestrzeganie regulaminu 

kąpieliska. 

 

 


