Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 7 na okres od
01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie
służbowym. W rejonie służbowym numer 7 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych
czynności oraz długookresowych działań jest niedostateczny poziom poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców bloków numer 24, 26, 28 przy ulicy Pogodnej w Lublinie. Na podstawie własnych
spostrzeżeń, informacji przekazywanych przez mieszkańców dzielnicy Bronowice, analizy zgłoszeń
naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także odnotowanych interwencji Policji
wynika, że w rejonie bloków numer 24, 26 oraz 28 przy ulicy Pogodnej w Lublinie oraz bezpośrednio
przylegającego do tych bloków skweru zielonego przy ulicy Jerzego Rudlickiego 11 dochodzi do
częstego gromadzenia się osób, które spożywają alkohol w miejscach ustawowo zabronionych,
zaśmiecają to miejsce oraz używają słów nieprzyzwoitych. Osoby te grupują się również w rejonie
śmietników i ławek co uniemożliwia mieszkańcom swobodne korzystanie z infrastruktury osiedla.
Powyższym zachowaniom sprzyja sąsiedztwo sklepów w których sprzedawane są wyroby alkoholowe.
Przedmiotowe zagrożenie występuje na przestrzeni całego tygodnia od rana do późnych godziny
nocnych. Zakładany cel do osiągnięcia. Dążenie do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
bloków przy ulicy Pogodnej 24, 26 i 28 w Lublinie poprzez wzmożone kontrole wskazanego rejonu
przez funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej Miasta Lublin, których celem będzie podejmowania
stanowczych działań wobec sprawców wykroczeń uciążliwych społecznie. Oceną realizacji
zakładanego w Planie działania priorytetowego celu będzie poprawa poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców danego rejonu przekładająca się na spadek skarg mieszkańców oraz spadek zgłoszeń
nanoszonych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa o co najmniej 50% w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego. Proponowane działania wraz z terminami realizacji
poszczególnych etapów zadań. Wystąpienie do Straży Miejskiej Miasta Lublin o kierowanie patroli w
rejon ulicy Pogodnej 24– 28 oraz skweru przy ulicy Jerzego Rudlickiego 11 celem zapewnienia
porządku publicznego termin do 31.01.2021 roku. Przeprowadzenie rozmów z właścicielami sklepów
sąsiadujących ze wskazanym rejonem w zakresie przekazania informacji o konsekwencjach prawnych
związanych z łamaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi termin do 31.01.2021 roku. Wzmożone kontrole wskazanego miejsca przez
dzielnicowego w trakcie pełnienia służby obchodowej. Reagowanie na ujawnione czyny zabronione
zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Współpraca z mieszkańcami pobliskich bloków poprzez
zachęcanie ich do niezwłocznego informowania Policji o przypadkach niestosowania się do przepisów
prawa, bądź nanoszenia problemu na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podmioty
współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowych przez nie do
realizacji zadań. Straż Miejska Miasta Lublin kierowanie patroli w rejon zagrożenia. Właściciele
sklepów – przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o
działaniu priorytetowym. Informowanie mieszkańców podczas obchodu rejonu służbowego.
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 COVID-19. starszy sierżant Rafał Jabłoński

