Dzielnicowy
bliżej nas
Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 8
na okres od 01.01. 2021 r. do 30.06.2021 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
W rejonie służbowym numer 8 problemem wymagającym podjęcia długookresowych
działań i szeregu czynności wykraczających poza zakres rutynowych zadań jest
niedostateczny poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców bloków nr 3 i 5 przy
ul. Puchacza w Lublinie. Z informacji uzyskanych od mieszkańców wyżej wymienionych
bloków oraz analizy interwencji stwierdzono, że w rejonie skweru mieszczącego się
pomiędzy wymienionymi blokami gromadzą się osoby, które spożywają alkohol oraz
zakłócają porządek publiczny. Charakterystyka zabudowy sąsiadującej oraz występująca
tam duża ilość drzew i krzewów sprzyja gromadzeniu się osób. Problem ten występuje na
przestrzeni całego tygodnia, w szczególności w porze wieczorowej.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Dążenie do wyeliminowania wykroczeń uciążliwych społecznie w rejonie skweru
mieszczącego się pomiędzy blokami 3 i 5 przy ul. Puchacza Lublinie poprzez wzmożone
kontrole przez Policję i Straż Miejską Miasta Lublin. Zakładany cel zostanie osiągnięty
w przypadku poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wskazanego rejonu oraz
poprzez spadek liczby podjętych interwencji Policji o co najmniej 50% w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego.
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 - termin do 25.01.2021 r.
3.2 Wzmożone kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego oraz patrole Policji.
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4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem
przez nie planowanych do realizacji zadań.
4.1 Straż Miejska Miasta Lublin - kierowanie patroli w rejon zagrożenia.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu
priorytetowym
5.1 Informowanie mieszkańców podczas obchodu rejonu służbowego.
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.
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