
Straż Miejska w Gliwicach 
 
 

Wydział Dzielnicowych 

Straż Miejska w Gliwicac
ul. Bolesława Śmiałego 2
44-121 Gliwice 
www.smgliwice.pl 
Wydział Dzielnicowych 
tel.  32 338-19-87 
 
Sekretariat: 
tel.  32 338-19-72 
fax. 32 332-47-50 
sm@sm.gliwice.eu 
 
Dyżurny: 
tel. alarmowy: 986 
tel.  32 231-69-55 
fax. 32 338-19-80 
 
NIP: 631-22-56-965 
REGON: 276706186 
 

 
 
NIP: 631-22-56-965 
REGON: 276706186  

 

 

BR.0003.309.2019 Gliwice, 20.11.2019 r. 

SM.052.1.11.2019  

 SM.51874.2019/AKR  
h 
A  

 Sz.P. 

KRYSTYNA SOWA 

Radna Rady Miasta Gliwice 

adres email: sowa_k@um.gliwice.pl 
 

Dotyczy: odpowiedź na wniosek Radnej Rady Miasta Gliwice Pani 
Krystyny Sowy z 6 listopada 2019 r. w sprawie odniesienia 
się do zamieszczonych na serwisie społecznościowym 
Facebook Rady Dzielnicy Łabędy komentarzy i zarzutów. 

Odpowiadając na Pani wniosek nr BR.0003.309.2019 z 06.11.2019 r. 

w sprawie zamieszczonych na serwisie społecznościowym Facebook Rady 

Dzielnicy Łabędy komentarzy i zarzutów uprzejmie informuję, co następuje. 

Ad. 1. Zwracam szczególną uwagę na to, iż wspólne wizje na terenie miasta 

z Radnymi Rady Miasta Gliwice, stała współpraca, wymiana informacji 

i podejmowanie wspólnych działań jest jednym z obowiązków 

wynikających z § 7 pkt. 5 stanowiącego Załącznik Nr 2 do Uchwały 

Nr XII/277/99 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 04.11.1999 r. 

z późn.zm. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Straż 

Miejska w Gliwicach stanowiący Regulamin Straży Miejskiej w Gliwicach. 

Ad. 2. Należy pamiętać, że funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gliwicach 

wykonują swoje obowiązki służbowe w granicach i na podstawie prawa. 

W przypadku, kiedy nadsyłane wnioski lub pisma nie spełniają 

przesłanek określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21.06.2001 r. 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego1, cyt.: „W razie awarii wywołującej szkodę lub 

zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany 

niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli lokator jest 

nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść 

do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub straży gminnej 

(miejskiej), a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej 

udziale” to funkcjonariusze nie podejmą żadnych czynności służbowych 

ze względu na to, iż mogą one wypełniać przesłanki przestępstwa 

                                                 
1 t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1182 

mailto:sm@sm.gliwice.eu


określonego w art. 231 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny2, 

cyt.: „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia 

lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego 

lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

Ad. 3. Ze względu na to, iż w Pani piśmie nie zostały wskazane konkretne 

działania i fakty, nie jestem w stanie wyjaśnić poruszonego wątku 

o jakości wykonywanych przez strażników obowiązków na terenie 

osiedli.  

 

Ponadto nadmieniam, iż jednym z ustawowych obowiązków straży gminnych 

(miejskich) jest ochrona obiektów komunalnych (miejskich) i urządzeń 

użyteczności publicznej, co wynika z art. 11 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 

29.08.1997 r. o strażach gminnych3. 
Sporządził: 
AGNIESZKA KRZYSZTOŃ  
Naczelnik Wydziału Dzielnicowych 
Straży Miejskiej w Gliwicach 
nr telefonu: 793-112-763 
 

Z poważaniem 

Komendant 
Straży Miejskiej w Gliwicach 

 
/-/ Janusz Bismor 
(podpis elektroniczny) 

 
Otrzymuje: 

1. Adresat – tylko elektronicznie 
2. Aa. 

 
Do wiadomości: 

1. Biuro Rady Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice – tylko elektronicznie. 
2. Pan Andrzej Karasiński Sekretarz Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice – tylko 

elektronicznie. 
 

                                                 
2 t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1950 
3 t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1795 

 


