
ZARZĄDZENIE Nr 30/2020 

Burmistrza Opoczna 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U 
z 2019 r. poz. 1795), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn . zm.) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 
1461), zarządzam, co następuje: 

§ 1 
1. Ogłasza się tekst jednolity Regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr XX/207/04 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
26 października 2004 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej 
w Opocznie. 

2. Ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie nastąpi 
Obwieszczeniem Burmistrza Opoczna, stanowiącym załącznik do niniejszego 
Zarządzenia. 

§2 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Opoczno. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Opoczna 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

Załącznik 

do Zarządzenia nr 30/2020 
Burmistrza Opoczna 

z dnia 25 stycznia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1795), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie: gminnym 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1461) 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) Zarządzeniem Nr 29/2020 Burmistrza Opoczna z dnia 25 lutego 2020 r . w sprawie 

zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie. 
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REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 
1. Straż Miejska w Opocznie zwana dalej "strażą" jest samorządową umundurowaną 

formacją, utworzoną w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku 
publicznego, działającą na podstawie przepisów: 

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1795) i aktów wykonawczych do ustawy, 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn . zm.), 

3) innych ustaw i aktów prawa miejscowego, 

4) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie, 
5) niniejszego Regulaminu. 

2. Terenem działania straży jest obszar administracyjny gminy Opoczno. 
3. Siedzibą straży jest miasto Opoczno. 
4. Straż jest komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Opocznie działającą na 

prawach wydziału. 
5. Straż używa pieczęci: 

1) prostokątnej o treści: 
STRAż MIEJSKA 

w Opocznie 
ul. Staromiejska 6 
26 - 300 Opoczno 

Rozdział II 
Organizacja straży 

§ 2. 
1. Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Burmistrza, po 

zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji. 
2. Przełożonym Komendanta jest Burmistrz. 
3. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży . 

4. W skład Komendy wchodzą: 
1) Komendant, 

2) Strażnicy, 

3) inni pracownicy. 

5. Liczbę etatów w Straży Miejskiej określa Burmistrz po zasięgmęcm op1m1 
merytorycznej komisji rady miejskiej, do zakresu której należą sprawy bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. 

6. Komendant jest bezpośrednim przełożonym strażników oraz innych pracowników i 
określa dla nich szczegółowe zakresy czynności. 



7. W czasie nieobecności Komendanta obowiązki jego pełni wyznaczony przez niego 

strażnik. 

8. Decyzje wewnętrzne Komendant podejmuje w formie zarządzeń i poleceń. 
9. Do zakresu działania Komendanta należy w szczególności: 

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania straży i kierowanie jej działalnością, 

2) reprezentowanie straży na zewnątrz. 

10. Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje Burmistrz, a w zakresie fachowym 
Komendant Główny Policji poprzez Komendanta Wojewódzkiego Policji. 

11. Komendant przedstawia Burmistrzowi półroczne - w terminie do 31 sierpnia i roczne -
do ostatniego dnia lutego roku następnego, pisemne sprawozdanie z działalności straży 
jak również przedstawia bieżące informacje z działań straży w trybie określonym przez 
Burmistrza oraz pisemne informacje miesięczne. 

Rozdział III 
Organizacja pracy 

§ 3. 
1. Polecenia strażnikom i innym pracownikom wydaje bezpośredni przełożony. 
2. Wydane polecenie musi być zgodne z przepisami i zrozumiałe. 
3. O wykonaniu polecenia strażnik musi zgłosić przełożonemu, który je wydał, jeżeli 

przełożony nie zarządził inaczej. 
4. Wydane polecenie może uchylić tylko ten, kto je wydał. 
5. W przypadku otrzymania przez strażnika polecenia od wyższego przełożonego, które 

kolidowało z wcześniej otrzymanym poleceniem innego przełożonego, strażnik 

informuje o tym wydającego polecenie i w przypadku potwierdzenia wykonuje je. 
6. Strażnikowi nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie według jego 

przekonania stanowiłoby przestępstwo lub groziło niepowetowanymi stratami. 
7. Przed przystąpieniem do służby zostaje przeprowadzona odprawa do shlżby, którą 

prowadzi Komendant lub osoba wyznaczona przez niego. 
8. Odprawa do służby składa się z: 

1) przeglądu stanu osobowego pod względem umundurowania, wyposażenia 

gotowości do służby, 

2) wyznaczenia rejonów, posterunków i tras patrolu, 
3) wyznaczenia dowódców w patrolach dwuosobowych, 
4) wyznaczenia zadań, 

5) sprawdzenia zrozumienia postawionych zadań, 
6) wydania polecenia wykonania zadań. 

9. W razie stwierdzenia uchybień w przygotowaniu strażnika do służby, prowadzący 

odprawę nakazuje ich usunięcie, a w przypadku stwierdzenia stanu uniemożliwiającego 
pełnienie służby, nie dopuszcza do jej pełnienia oraz powiadamia przełożonego. 

10. Po zakończeniu odprawy strażnicy zobowiązani są bezzwłocznie przystąpić do 
realizacji wyznaczonych zadań. 

11. Strażnicy pełnią służbę w patrolach pieszych i zmotoryzowanych oraz na posterunkach. 



12. Strażnicy zobowiązani są dotrzeć do wyznaczonego rejonu pełnienia służby w możliwie 
najkrótszym czasie. 

13 . Zasadniczymi obowiązkami strażnika podczas pełnienia służby są: 

1) przebywanie w rejonie wyznaczonego posterunku lub wyznaczonej trasie, 
2) pogłębianie znajomości rejonu w aspekcie zagrożeń, 
3) zapobieganie popełnianiu wykroczeń i przestępstw, 
4) ujawnianie sprawców wykroczeń i ich karanie, 

5) ujawnianie sprawców przestępstw i zabezpieczanie miejsc zdarzeń, 
6) udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, 

7) podejmowanie interwencji z własnej inicjatywy i na zgłoszenia obywateli oraz innych 
podmiotów prawnych, 

8) sprawdzanie stanu sanitarno - porządkowego posesji, 
9) obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta. 

14. Strażnik przy wykonywaniu czynności służbowych jest obowiązany przedstawić się 
imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności dotyczą, okazać 
się legitymacją służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska 
oraz organu, który wydał legitymację. 

15 . W czasie pełnienia służby zabrania się: 
1) samodzielnego opuszczania wyznaczonego rejonu lub trasy patrolu; 

2) zajmowania się czynnościami niezwiązanymi z pracą, 

3) wpuszczania do pojazdów służbowych osób postronnych, 

4) palenia tytoniu i spożywania posiłków w pojeździe. 

16. Każdorazowe wejście i wyjście do i z obiektów położonych w rejonie pełnienia służby 
musi być zgłoszone przełożonemu lub dyżurnemu. 

17. Przebieg służby strażnicy obowiązani są dokumentować w notatniku służbowym. 
18. Rozpisanie notatnika musi być dokonane w taki sposób, aby przełożony mógł dokładnie 

odtworzyć przebieg pełnionej służby. 
19. Każda interwencja podjęta przez strażnika musi zostać odnotowana w notatniku 

służbowym. 

20. Z przebiegu służby strażnicy zdają relację przełożonemu . 

21. Niezbędne notatki dotyczące przebiegu służby, strażnik sporządza przed zakończeniem 

służby. 

22. Z przebiegu służby każdy patrol ma obowiązek sporządzić raport. 
23 . Strażnikom w czasie patrolowania przysługuje 30 minutowa przerwa na spożycie 

posiłku wliczona do czasu pracy. Ze względu na szczególnie uciążliwe warunki 

pogodowe można wprowadzić dodatkową przerwę . 

24. Strażnicy i inni pracownicy obsługują system monitoringu wizyjnego miasta 
(obserwowanie i rejestrowanie obrazu zdarzeń w miejscach publicznych). 



Rozdział IV 

Umundurowanie 

§ 4. 
1. Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić 

umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat z herbem 

gminy Opoczno. 
2. Szczegółowe zasady przyznawania, używania i rozliczania przedmiotów 

umundurowania określa burmistrz w drodze zarządzenia. 

Rozdział V 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 5. 
1. Prawa i obowiązki strażników i innych pracowników oraz sprawy nieuregulowane 

niniejszym Regulaminem regulują: 

1) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1795); 

2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1282); 

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 z późn . zm.); 

4) Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Opocznie. 
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