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lnformapja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 3
na okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym nr 3 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności
oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest
niedostateczny poziom bezpieczeństwa mieszkańców bloku nr 2,4,6 przy ul. Motorowej
w Lublinie. Charakterystyka zabudowy sąsiadującej, zagospodarowanie przyległego terenu,
jak również bezpośrednie sąsiedztwo sklepu „ Lewiatan” sprzyja gromadzeniu się osób
spożywających alkohol na placu pomiędzy ww. budynkami. Widok i zachowanie takich osób
wpływa demoralizująco na dzieci i młodzież. O swoje bezpieczeństwo obawiają się
mieszkańcy okolicznych bloków. Ciągle są niepokojeni głośnymi krzykami i wulgaryzmami.
Powyższe zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie analizy interwencji oraz informacji
przekazanych przez mieszkańców. Do wskazanych wyżej zachowań dochodzi na przestrzeni
całego tygodnia od wczesnych godzin porannych do późnych godzin nocnych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Dążenie do wyeliminowania spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego na
placu przylegającym do bloków nr 2,4,6 przy ul. Motorowej w Lublinie poprzez wzmożone
kontrole tego terenu przez patrole Policji oraz Straży Miejskiej Miasta Lublin. Stosowanie
przewidzianych prawem środków wobec sprawców dopuszczających się wykroczeń
uciążliwych społecznie. Zakładany cel zostanie osiągnięty w przypadku spadku ilości
interwencji Policji we wskazanym rejonie o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
3.1 Wystąpienie do Straży Miejskiej Miasta Lublin o włączenie się do podejmowanych
działań prewencyjnych, ustalenie terminu ich realizacji- termin do 20.01.2021 r.

3.2 Nawiązanie kontaktu z właścicielem sklepu „Lewiatan” celem przekazania informacji
dotyczących konsekwencji prawnych łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi- termin 31.01.2021 r.
3.3 Wzmożone kontrole omawianego rejonu przez patrole Policji, Straży Miejskiej Miasta
Lublin oraz dzielnicowego w trakcie służby obchodowej. Reagowanie na ujawnione czyny
zabronione zgodnie z posiadanymi kompetencjami - termin od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem
planowanych przez nie do realizacji zadań.
4.1 Straż Miejska Miasta Lublin - kierowanie patroli w rejon zagrożenia.
4.2 Właściciel sklepu „Lewiatan” - przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
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5.1 Informowanie mieszkańców o założeniach planu działania priorytetowego podczas służby
obchodowej, spotkań i pogadanek.
5.2 Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej w Lublinie.

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