
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/727/16 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 20 kwietnia 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 1383, z 2014 r. poz. 486 oraz z 2015 r. poz. 1335) i § 5 ust. 4 statutu Straży Miejskiej w Łodzi, 

stanowiącego załącznik do uchwały nr LXXI/1320/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 

nadania statutu Straży Miejskiej w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 268, poz. 2062), Rada Miejska w Łodzi 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W regulaminie Straży Miejskiej w Łodzi, stanowiącym załącznik do uchwały nr XIII/202/11 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 203), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 w ust. 1: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Zastępca Komendanta ds. Logistyki;”, 

b) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) Oddział Ogólnomiejski;”, 

c) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

„11a)  Wydział Monitoringu;”, 

d) uchyla się pkt 12, 19, 20 i 23; 

2) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. Komendantowi podlegają bezpośrednio: 

1) Zastępcy Komendanta (Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych, Zastępca Komendanta ds. Prewencji, Za-

stępca Komendanta ds. Logistyki); 

2) Główny Księgowy; 

3) Wydział Kontroli i Skarg; 

4) Referat Kadr i Organizacji; 

5) Referat Analiz; 

6) Radca prawny; 
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7) Stanowisko ds. BHP.”; 

3) w § 11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Zastępcy Komendanta ds. Prewencji podlegają: 

1) Oddział Prewencji; 

2) Oddział Ogólnomiejski; 

3) Referat Profilaktyki Społecznej. 

4. Zastępcy Komendanta ds. Logistyki podlegają: 

1) Wydział Dowodzenia; 

2) Wydział Monitoringu; 

3) Referat Administracyjno-Gospodarczy.”; 

4) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Szczegółowe zakresy obowiązków dla Zastępców Komendanta, Głównego Księgowego, Naczelnika 

Wydziału Kontroli i Skarg, Kierownika Referatu Kadr i Organizacji, Kierownika Referatu Analiz, Radcy 

prawnego oraz Stanowiska ds. BHP ustala Komendant.”; 

5) w § 16 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: 

„4) kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych oraz służenie im niezbędną pomocą; 

5) współpraca z radami osiedli i stały kontakt z mieszkańcami.”; 

6) w § 17: 

a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsc wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby 

te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okoliczno-

ściach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób; 

4) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez 

publicznych;”, 

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) całodobowa realizacja interwencji zgłaszanych przez mieszkańców.”; 

7) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu: 

„§ 17a. Do zadań Oddziału Ogólnomiejskiego należy w szczególności: 

1) ochrona terenów zielonych oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Łodzi; 

2) kontrola zasad utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich; 

3) realizacja interwencji związanych ze zwierzętami stwarzającymi zagrożenie w Mieście Łodzi oraz 

współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami; 

4) kontrola nieruchomości pod kątem gospodarowania odpadami komunalnymi i prawidłowości spalania 

materiałów w instalacjach grzewczych oraz egzekwowanie zakazu termicznego przekształcania odpadów 

na terenie otwartym; 

5) kontrola nieruchomości i miejsc publicznych pod kątem występowania dzikich wysypisk.”; 

8) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. Do zadań Wydziału Dowodzenia należy w szczególności: 

1) koordynacja i planowanie wspólnych działań komórek organizacyjnych Straży; 

2) koordynacja i planowanie wspólnych działań Straży z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi 

instytucjami; 
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3) przyjmowanie i zlecanie do realizacji zgłoszeń interwencyjnych oraz ich koordynacja; 

4) obsługa GPS, bazy danych PESEL NET i CEPIK; 

5) przygotowywanie planów zabezpieczeń oraz koordynacja imprez, świąt państwowych, zgromadzeń, 

uroczystości itp., odbywających się na terenie Miasta Łodzi; 

6) zabezpieczanie imprez masowych poprzez udział obserwatorów; 

7) współpraca z mediami i dbanie o dobry wizerunek Straży; 

8) prowadzenie strony internetowej i facebookowej Straży oraz mapy zdarzeń występujących na terenie 

Miasta Łodzi.”; 

9) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu: 

„§ 18a. Do zadań Wydziału Monitoringu należy w szczególności: 

1) obsługa systemu monitoringu miejskiego; 

2) prowadzenie obserwacji przestrzeni publicznych objętych systemem monitoringu miejskiego; 

3) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez 

publicznych w obszarach objętych systemem monitoringu miejskiego; 

4) reagowanie na przejawy łamania prawa rejestrowane przy użyciu środków technicznych; 

5) archiwizowanie i udostępnianie zarejestrowanych materiałów wideo podmiotom uprawnionym do prze-

twarzania tych danych; 

6) opracowywanie planów rozwoju sieci monitoringu miejskiego i ich realizacja.”; 

10) uchyla się § 19; 

11) w § 22 uchyla się pkt 9; 

12) w § 23: 

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) zapewnienie obsługi informatycznej i systemu łączności;”, 

b) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu: 

„17) przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz realizacja za-

kupów na rzecz Straży;”; 

13) w § 24 uchyla się pkt 5; 

14) uchyla się § 26 i 27; 

15) uchyla się § 30; 

16) schemat struktury organizacyjnej Straży Miejskiej w Łodzi, stanowiący załącznik do regulaminu Straży 

Miejskiej w Łodzi, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.   

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

Tomasz Kacprzak 
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Załącznik  

do uchwały nr XXVIII/727/16 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 20 kwietnia 2016 r. 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI 
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