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z  dnia 24 czerwca  2010 r.                          

 
 
1.Ubiór służbowy 

1. czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym, z daszkiem i paskiem 
skórzanym w kolorze czarnym;; 

2. spodnie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego, o kroju prostym; 
3. spódnica o kroju prostym w kolorze ciemnogranatowym; 
4. koszula w kolorze błękitnym z krótkim rękawem; 
5. koszula w kolorze białym z krótkim rękawem; 
6. sweter w kolorze ciemnogranatowym typu półgolf lub „serek”; 
7. czapka zimowa z daszkiem i nausznikami w kolorze ciemnogranatowym ocieplana; 
8. czapka letnia typu sportowego w kolorze ciemnogranatowym; 
9. kurtka ¾ w kolorze ciemnogranatowym z podpinką; 
10. obuwie letnie służbowe w kolorze czarnym; 
11. obuwie zimowe służbowe w kolorze czarnym; 
12. pas główny skórzany w kolorze czarnym; 
13. krawat w kolorze czarnym; 
14. rękawiczki w kolorze czarnym (skórzane); 
15. koszulka POLO koloru białego lub czarnego z napisem na plecach „STRAŻ 

MIEJSKA” i pagonami; 
16. dystynkcje służbowe; 
17. legitymacja służbowa; 
18. znak identyfikacyjny; 
19. emblemat z herbem gminy na rękaw. 

 
 
2. Ubiór wyjściowy 

1. marynarka dwurzędowa w kolorze ciemnogranatowym; 
2. spodnie w kolorze ciemnogranatowym z żółtą lamówką; 
3. spódnica o kroju prostym w kolorze ciemnogranatowym; 
4. czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym, z daszkiem i paskiem 

skórzanym w kolorze czarnym; 
5. koszula w kolorze białym z krótkim rękawem; 
6. kapelusz damski; 
7. kurtka zimowa długa w kolorze ciemnogranatowym; 
8. obuwie w kolorze czarnym letnie;  
9. obuwie w kolorze czarnym zimowe; 
10. pas główny skórzany w kolorze czarnym; 
11. krawat w kolorze czarnym; 
12. rękawiczki w kolorze czarnym (skórzane); 
13. rękawiczki w kolorze białym. 

 
 



3. Ubiór specjalny 
1. Peleryna przeciwdeszczowa 
2. Strój rowerowy  

- spodenki krótkie czarne 
- buty sportowe 
- koszulka POLO koloru białego lub czarnego z napisem na plecach „STRAŻ 

MIEJSKA” i pagonami; 
- kask ochronny 
- okulary przeciwsłoneczne 
- kurtka sportowa z długim rękawem z napisem  (odblaskowym)                   

STRAŻ  MIEJSKA koloru jasnobieskiego lub białego 
- spodnie z długimi nogawkami koloru jasnobieskiego lub białego 

3. strój na skuter 
- kask ochronny 
- kurtka na skuter z napisem  (odblaskowym) STRAŻ  MIEJSKA 
- spodnie na skuter 

4. rękawice ochronne do wyłapywania psów 
5. ubiór moro kpl. 
6. czapka typu „rogatywka” 
 

 
 
 
 
 


