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Informacja dotycząca realizacji planu działania priory tetowego dla rejonu nr 11
na okres od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Na podstawie sporządzonej analizy stanu bezpieczeństwa, informacji przekazanych przez,
mieszkańców oraz danych zawartych w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa,
zdiagnozowano zagrożenie związane ze spożywaniem alkoholu oraz grupowaniem się osób
w rejonie bloków przy ulicy Ogródkowej 1 i 3 w Lublinie, we wszystkie dni tygodnia, w godzinach
od 19:00 do 23:00.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Wyeliminowanie występowania zagrożenia w postaci grupowania się osób i spożywania alkoholu
w rejonie bloków' przy ulicy Ogródkowej 1 i 3 w Lublinie. 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 spotkanie z właścicielami i pracownikami sklepu „Żabka” mieszczącego
się przy ulicy Leszczyńskiego 25 w Lublinie w zakresie przekazania informacji o zaistniałym
zagrożeniu, a także w celu wskazania konsekwencji prawnych związanych z wykroczeniem
określonym w' treści art. 43' Ustawy o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3.3 W sierpniu 2022 roku przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami bloków numer 1 i 3
mieszczących się przy ulicy Ogródkowej w Lublinie, w zakresie podejmowania czynności prawnych
w przypadku stwierdzenia zagrożenia przez osoby postronne wynikające z nieprawidłowego
zachowania w miejscu publicznym.
3.4 We wrześniu 2022 roku wystosowanie pisma do Kierownictwa Komisariatu IV Policji
w Lublinie z prośbą o kierowanie większej ilości patroli pieszych oraz zmotoryzowanych w rejon
ulicy Ogródkowej 1 i 3 w Lublinie.

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 Właściciele sklepu ..Żabka" mieszczącego się przy ulicy Leszczyńskiego 25 w Lublinie przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie oraz Kodeksie Wykroczeń.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
5.1 Informowanie mieszkańców podczas obchodu rejonu służbowego.
5.2 Informowanie mieszkańców podczas prowadzonych czynności służbowych oraz podczas
przyjęć interesantów w punkcie przyjęć dzielnicowego przy ulicy Tomasza Zana 45.
5.3 Uczestniczenie w spotkaniach Spółdzielni Mieszkaniowej ..Snopkowska” w Lublinie przy ulicy
Przy Stawie 2.
5.4 Bezpośredni kontakt elektroniczny za pośrednictwem korespondencji email z Kierownikiem
Spółdzielni Mieszkaniowej ..Snopkowska" przy ulicy Przy Stawie 2 w Lublinie.
5.5 Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
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