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Uchwała Nr VIII/35/20
Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny
z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie funkcjonowania Straży Miejskiej w Gdańsku
Na podstawie §15 ust. 1 pkt 5 Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
LII/1183/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy
Wrzeszcz Górny (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2016 z późń. zm.).

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny uchwala, co następuje:
§1
Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny, kierując się potrzebą zapewnienia mieszkańcom ładu,
bezpieczeństwa i porządku publicznego, wnioskuje o przeprowadzenie gruntownej reformy
Straży Miejskiej w Gdańsku.
§2
Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny deklaruje współpracę w zakresie sposobu reformy
działalności Straży Miejskiej w Gdańsku z Władzami Miasta oraz innymi Radami Dzielnic.
§3
Załącznikiem do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część, jest stanowisko Rady
Dzielnicy Wrzeszcz Górny w zakresie funkcjonowania Straży Miejskiej w Gdańsku.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny
Maciej Kałas

PROJEKT

Załącznik
do uchwały Nr VIII/35/20
Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny
z dn. 4 lutego 2020 r.
Stanowisko Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny w zakresie funkcjonowania
Straży Miejskiej w Gdańsku
Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny stwierdza, że Straż Miejska w Gdańsku nie może dalej
funkcjonować na obecnych zasadach. RDWG uważa, że niezbędne jest przeprowadzenie
gruntownej reformy tej jednostki celem przywrócenia ładu, bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie naszej jednostki administracyjnej.
W opinii RDWG, nie są podejmowane satysfakcjonujące działania Straży Miejskiej w Gdańsku
w najpilniejszych sprawach m.in.:
-

interwencji w zakresie nielegalnego parkowania,

-

interwencji w zakresie nielegalnych składowisk śmieci,

-

kontaktu pomiędzy Strażą Miejską a mieszkańcami,

-

patrolowania ulic w celu przeciwdziałaniu zakłócaniu porządku w miejscach
publicznych.

Dotychczasowa funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gdańsku przyczyniło się do sytuacji,
gdy osoby łamiące przepisy czują się całkowicie bezkarnie w miejscach publicznych, narażając
zdrowie i życie pozostałych obywateli oraz czyniąc często zgorszenie swoim zachowaniem,
co z kolei przekłada się na fatalny wizerunek naszej dzielnicy.
Wrzeszcz Górny przez niepodejmowanie przez Straż Miejską w Gdańsku odpowiednich
działań stał się przestrzenią, w której panuje całkowita anarchia parkingowa. W jej efekcie
znacznie obniżone zostało bezpieczeństwo pieszych na chodnikach oraz w obrębie przejść
dla pieszych.
Nielegalnie parkujący kierowcy prowadzą także do całkowitej dewastacji mienia publicznego
– chodników, trawników, elementów małej architektury oraz wymuszają ciągłe inwestowanie

PROJEKT

znacznych środków budżetowych w montaż słupków i innych barier ograniczających choć
częściowo nielegalne parkowanie.
W opinii RDWG, Straż Miejska w Gdańsku w stopniu niezadowalającym podejmuje działania
w zakresie egzekucji od właścicieli nieruchomości utrzymania porządku na terenie ich posesji.
W wielu miejscach miesiącami zalegają śmieci, nawet w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości
jest powszechnie znany.
Ponadto mieszkańcy Wrzeszcza Górnego wielokrotnie zgłaszają Radzie problemy
w nawiązaniu kontaktu ze Strażą Miejską w Gdańsku – dodzwonienie się pod numer alarmowy
986 jest często bardzo utrudnione, a nawet jeżeli zgłosi się dyspozytor, niemożliwe jest podjęcie
natychmiastowej interwencji.
Po przeprowadzeniu rozmów z pracownikami Straży Miejskiej w Gdańsku oraz na podstawie
doświadczeń radnych RDWG wynika, że głównymi problemami są:
-

brak odpowiedniej liczby strażników wobec ogromnej liczby zgłoszeń,

-

brak atrakcyjnego, motywującego wynagrodzenia dla strażników,

-

brak odpowiednich narzędzi informatycznych, które mogłyby przyspieszyć pracę,

-

brak firmy zewnętrznej do realizacji zadań z zakresu kontroli poprawności parkowania,
która mogłaby znacznie odciążyć pracowników Straży Miejskiej w Gdańsku,

-

niedostatecznie wykorzystanie i promocja Gdańskiego Centrum Kontaktu, które
mogłoby przejąć częściowo zadania z zakresu m.in. utrzymania porządku,

-

niewykorzystanie nowoczesnych form transportu do regularnego patrolowania, jak
np. hulajnogi elektryczne.

Dotychczasowa współpraca RDWG ze Strażą Miejską w Gdańsku, polegająca na wzmożonych
kontrolach we wskazanych miejscach pokazuje, że Straż Miejska w Gdańsku może działać
sprawniej i lepiej. Aby jednak takimi działaniami móc objąć znacznie większy obszar,
a postulowane działania zintensyfikować, niezbędne jest przeprowadzenie daleko idących
zmian oraz znaczne zwiększenie budżetu Straży Miejskiej w Gdańsku.
W związku z powyższym RDWG wzywa Władze Gdańska do niezwłocznego podjęcia działań
na rzecz poprawy funkcjonowania Straży Miejskiej i jednocześnie deklaruje pełną wolę
współpracy w tym zakresie.

