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Inform:

Dzielnicowy
bliżej nas

a dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 6
na okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

\
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
W rejonie służbowym nr 6 zagrożeniem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności
oraz długookresowego działania jest problematyka związana ze spożywaniem alkoholu oraz
zakłócaniem porządku publicznego w rejonie bloków przy ul. Sokolej 13,15,17,19 w Lublinie
oraz sklepu spożywczego „Odido”, który do nich bezpośrednio przylega. Sytuacje takie
skutkują nawarstwieniem się niepokoju, a co za tym idzie odczuwaniem obniżonego poczucia
bezpieczeństwa wśród okolicznych mieszkańców. Powyższy problem wymaga podjęcia
stanowczych działań zmierzających

do respektowania zakazu spożywania wyrobów

alkoholowych w miejscu publicznym oraz zakazu sprzedaży alkoholu osobom w stanie
nietrzeźwości. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie własnych spostrzeżeń, informacji
otrzymanych od społeczności lokalnej oraz analizy interwencji Policji przeprowadzonych
w tym rejonie. Występuje na przestrzeni całego tygodnia w godzinach 7:00 — 21:00.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Sokolej 13,15,17,19
w Lublinie poprzez wzmożone kontrole prewencyjne przez Policję i Straż Miejską Miasta
Lublin. Stosowanie przewidzianych prawem środków wobec sprawców dopuszczających się
wykroczeń uciążliwych społecznie, uświadomienie obsługi sklepu o odpowiedzialności kaniej
za sprzedaż wyrobów alkoholowych osobom nietrzeźwym. Zakładany cel zostanie osiągnięty
w przypadku spadku ilości wykroczeń oraz interwencji Policji we wskazanym miejscu
o przynajmniej 50% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
3.1 Wystąpienie do Straży Miejskiej Miasta Lublin o częstsze kontrole wskazanego rejonu oraz
wspólne patrole dzielnicowego Policji oraz Straży Miejskiej Miasta Lublin - termin do
31.01.2021 roku.

3.2 Podczas obchodu rejonu służbowego dokonywanie wzmożonych kontroli wskazanego
miejsca ze zwróceniem szczególnej uwagi na zjawisko spożywania alkoholu w miejscu
ustawowo zabronionym-termin od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku.
3.3 Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami bloków przy ul. Sokolej 13,15,17,19 w Lublinie
celem podniesienia świadomości społecznej na temat zakazu spożywania alkoholu w miejscach
publicznych oraz sposobie informowania uprawnionych służb o ujawnionych wykroczeniach termin od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku.
3.4 Przeprowadzenie rozmowy z właścicielem sklepu „Odido” w zakresie przekazania
informacji o zaistniałym zagrożeniu, a także w celu wskazania konsekwencji prawnych
związanych z łamaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi - termin do 31.03.2021 roku.

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 „Odido” przy ul. Sokolej 13A - przestrzeganie przepisów zawartych
w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

5.

Proponowany sposób

przekazania

społeczności

rejonu

informacji

o działaniu

priorytetowym.
5.1 Informowanie społeczności lokalnej podczas służby obchodowej o założeniach planu
działania priorytetowego.
5.2 Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

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

st.sierż. Paweł Filipczak

