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Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 1
na okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
W rejonie służbowym numer 1 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych
czynności oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań
Policji jest

problematyka związana

z brakiem

miejsca

parkingowego

dla osoby

niepełnosprawnej w rejonie ulicy Przyjaźni 11 w Lublinie. Z uwagi na usytuowanie w tym
rejonie

obiektów

użyteczności

publicznej,

gęstą

zabudowę

mieszkalną,

osoby

niepełnosprawne oraz ich opiekunowie nie mają możliwości zaparkowania pojazdu
na wyznaczonych miejscach parkingowych. Obecnie wszystkie miejsca parkingowe są ogólnie
dostępne. Problem zdiagnozowano na podstawie zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa, rozpoznania dzielnicowego oraz w oparciu o informacje uzyskane
od mieszkańców i kierownictwa administracji Osiedla Przyjaźni. Zagrożenie występuje
na przestrzeni całego tygodnia.

2

Zakładany cel do osiągnięcia.
Podjęcie działań skutkujących wyznaczeniem miejsca parkingowego zastrzeżonego dla
pojazdów

użytkowanych

przez osoby

niepełnosprawne

lub kierujących

pojazdami

przewożącymi takie osoby. Będzie to skutkowało poprawą komfortu życia osób o obniżonej
sprawności ruchowej.
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Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
3.1 Wystąpienie do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o podjęcie działań związanych
z utworzeniem miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej w rejonie ulicy
Przyjaźni 11 - termin do 31.01.2021 r.
3.2 Nawiązanie współpracy z administracją Osiedla Przyjaźni celem włączenia się do działań
związanych utworzeniem miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej - termin do
31.01.2021 r.

3.3 W trakcie służb obchodowych kontrolowanie rejonu ulicy Przyjaźni w Lublinie w zakresie
korzystania z utworzonych już miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby
do tego uprawnione.
Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem
planowanych przez nie do realizacji zadań.
4.1 Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie - utworzenie miejsca parkingowego dla osoby
niepełnosprawnej.
4.2 Administracja Osiedla Przyjaźni - wystąpienie z pismem potwierdzającym potrzebę
utworzenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej do Zarządu Dróg i Mostów
w Lublinie.
Proponowany sposób
priorytetowym.

przekazania społeczności

rejonu

informacji o działaniu

5.1 Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
5.2 Informowanie mieszkańców rejonu bloku przy ulicy Przyjaźni 11 w Lublinie podczas
służb obchodowych, spotkań i pogadanek.

Założenia niniejszego planu działania priorytetowego będą realizowane przy zachowaniu
wszelkich nakazanych prawem środków bezpieczeństwa związanych z COYID - 19.
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