Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numeru 2 na okres od
01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie
służbowym. W rejonie służbowym numer 2 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych
czynności oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań Policji jest
nieprawidłowy nadzór nad psami podczas wyprowadzania ich na spacer. Psy wyprowadzane są luzem
na teren skweru zielonego przy ulicy Łęczyńskiej 61 w Lublinie. W części skweru znajduje się plac
zabaw dla dzieci oraz miejsce aktywnego wypoczynku w postaci siłowni. Wyprowadzane zwierzęta
mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających na skwerze. Zagrożenie zdiagnozowano na
podstawie skarg mieszkańców, w tym osób korzystających aktywnie z wyżej wymienionego terenu.
Zagrożenie występuje na przestrzeni całego tygodnia w godzinach 7:00-21:00. Zakładany cel do
osiągnięcia. Dążenie do wyeliminowania nieprawidłowości i zagrożeń związanych z niezachowaniem
należytej ostrożności podczas wyprowadzania psów na spacer w rejonie skweru przy ulicy Łęczyńskiej
61 w Lublinie poprzez uświadamianie ich opiekunom zagrożeń oraz związanych z tym konsekwencji
prawnych. Miernikiem oceny realizacji Planu działania priorytetowego będzie spadek ilości skarg
mieszkańców przyległego skweru o co najmniej 60 procent w stosunku do drugiego półrocza 2020
roku. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań. Wystąpienie
do Rady Dzielnicy Tatary o umieszczenie na terenie skweru przy ulicy Łęczyńskiej 61 tablicy
informującej o zakazie wyprowadzania psów bez zachowania należytych środków ostrożności termin
do 31.01.2021 roku. Wystąpienie do Straży Miejskiej Miasta Lublin o kierowanie patroli w rejon
skweru przy ulicy Łęczyńskiej 61 celem zapewnienia porządku publicznego termin do 31.01.2021
roku. Dokonywanie wzmożonych kontroli wskazanego miejsca przez dzielnicowego pod kątem
przestrzegania przepisów w zakresie prawidłowego nadzoru nad zwierzętami podczas
wyprowadzania ich na spacer. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz
ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań. Straż Miejska Miasta Lublin - kontrola
wskazanego rejonu przez okres trwania planu działania priorytetowego. Rada Dzielnicy Tatary
umieszczenie tablicy informującej o zasadach prawidłowego wyprowadzania zwierząt. Proponowany
sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym. Zamieszczenie
informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Podczas obchodu rejonu
służbowego informowanie opiekunów zwierząt o właściwym sprawowaniu nad nimi opieki. Założenia
niniejszego Planu działania priorytetowego będą realizowane przy zachowaniu wszelkich nakazanych
prawem środków bezpieczeństwa związanych z COVID – 19. sierżant sztabowy Łukasz Gębała

