Dzielnicowy
bliżej nas

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 8
na okres od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Z informacji uzyskanych od mieszkańców bloku przy ulicy Balladyny 12 w Lublinie i analizy stanu
bezpieczeństwa stwierdzono, że w rejonie boiska BKS Lublin przy ulicy Balladyny 3 dochodzi
do gromadzenia się grup młodzieży i spożywania alkoholu. Problem ten występuje w ciągu całego
tygodnia w godzinach od 16:00 a 22:00.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Wyeliminowanie występowania zagrożenia w postaci gromadzenia się młodzieży i spożywania
alkoholu w rejonie boiska BKS Lublin przy ul. Balladyny 3 w Lublinie. Zakładany cel zostanie
zrealizowany poprzez zorganizowanie spotkań z zarządcą obiektu oraz wystąpień do właściwych
podmiotów poza policyjnych. Miernikiem oceny realizacji zadania będzie zestawienie wykroczeń
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
3.1 W lipcu 2022 roku skierowanie wystąpienia do Straży Miejskiej Miasta Lublin o włączenie się
do podejmowanych działań prewencyjnych oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań
i terminu ich realizacji.
3.2 W sierpniu 2022 roku podjęcie kontaktu z Kierownikiem Administracji Osiedla Juliusza
Słowackiego ulica Skierki 10 w Lublinie, w celu ograniczenia zaistnienia wskazanego zagrożenia
poprzez poruszenie kwestii związanych z instalacją kamer monitoringu w miejscu zagrożonym
spożywaniem alkoholu.
3.3 We wrześniu 2022 roku spotkanie z mieszkańcami ulic Balladyny 12 w Lublinie 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.
3.4 Reagowanie przez funkcjonariuszy Policji podczas pełnionej służby patrolowej
i obchodowej na stwierdzone wykroczenia i stosowanie przewidzianych prawem środków.

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 Zarządca

obiektu

sportowego

BKS

Lublin — przestrzeganie

przepisów

zawartych

w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4.3 Administracja Osiedla imienia Juliusza Słowackiego ulica Skierki 10 w Lublinie - instalacja
w miejscu zagrożonym kamer monitoringu.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
5.1 Informowanie mieszkańców podczas obchodu rejony służbowego.
5.2 Bezpośredni kontakt elektroniczny za pośrednictwem korespondencji email z Kierownikiem
Administracji Osiedla imienia Juliusza Słowackiego ulica Skierki 10 w Lublinie.
5.3 Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

młodszy aspirant Mariusz Godlewski

