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Uchwała nr VIII/14/2019 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

z dnia 21.11.2019 roku 

W sprawie opinii Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny dotyczącej działalności Straży 

Miejskiej w Gdańsku na terenie dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

 

§1 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt. 5 Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny stanowiącego załącznik do 

Uchwały nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24-04-2014 roku (Dz. Urz. Woj. 

Pomorskiego poz. 2023 z dnia 30-05-2014 r.) Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny uchwala opinię 

dotyczącą realizacji funkcji Miasta Gdańska na terenie dzielnicy Wrzeszcz Dolny w zakresie 

działalności Straży Miejskiej w Gdańsku. 

§2 

Opinia, o której mowa w §1, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Piotr Borawski 

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

 

Agnieszka Owczarczak 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

 

Leszek Walczak 

Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku 

 

 

Opinia Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny  

w sprawie funkcjonowania Straży Miejskiej w Gdańsku 

 

Działając w oparciu o § 15 ust. 1 pkt. 5 Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w 

sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny,  

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, opierając się na licznych zgłoszeniach mieszkańców,  

stwierdza, że działalność Straży Miejskiej w Gdańsku wymaga gruntownej reformy, a dalsze 

jej funkcjonowanie na obecnych zasadach jest nie do przyjęcia. 

Działania Straży Miejskiej są nieefektywne, niewystarczające i negatywnie oceniane przez 

mieszkańców naszej dzielnicy, szczególnie w obszarach wymagających bieżących 

interwencji, głównie w zakresie: 

1. skutecznego egzekwowania kar za nielegalne parkowanie - na bieżąco, a w 

szczególności w dni, w których odbywają się mecze piłkarskie na stadionie w Letnicy, 

2. utrzymania porządku i ładu oraz reagowania na nielegalne składowiska śmieci; 

3. kontroli w terenie i reagowania na zgłoszenia dotyczące palenia odpadów;   

4. działań prewencyjnych oraz karania za zakłócanie spokoju, porządku i spożywanie 

alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w miejscach publicznych. 

Gruntownej zmiany wymaga także system komunikowania się Straży Miejskiej w Gdańsku z 

mieszkańcami w zakresie przyjmowania zgłoszeń oraz reagowania na nie.  

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, działając w imieniu mieszkańców, oczekuje gruntownej 

reformy Straży Miejskiej w Gdańsku, a w przypadku niepodjęcia działań naprawczych 

będziemy rozważać skierowanie wniosku o likwidację tej instytucji.  

 


