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Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 2
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 ul. Leszetyckiego 5 stwierdzono,
iż w rejonie bloku jak i na klatce schodowej przy ul. Leszetyckiego 5 dochodzi do grupowania się
osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zakłócających spokój i porządek
publiczny. Mieszkańcy bloku obawiają się o swoje bezpieczeństwo przechodząc w rejonie
wskazanego miejsca. Przedmiotowe zagrożenie występuje głównie w piątki i soboty w godzinach
wieczornych.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Wyeliminowanie występowania zagrożenia w postaci spożywania alkoholu oraz zakłócania
spokoju, porządku i ciszy nocnej w rejonie bloku przy ul. Leszetyckiego 5 w Lublinie poprzez
kontrole w ramach obchodu rejonu służbowego oraz wystąpień do właściwych podmiotów poza
policyjnych.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
3.1. We wrześniu 2022 roku skierowanie pisma do Straży Miejskiej Miasta Lublin o włączenie się
do podejmowanych działań prewencyjnych oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia zadań
i terminu ich realizacji.
3.2. Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego organizowanie spotkań
z mieszkańcami bloku ul. Leszetyckiego 5 celem informowania ich o konieczności zgłaszania
interwencji jak także możliwość skorzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
3.3. Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego reagowanie przez
funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Miasta Lublin podczas pełnionej służby patrolowej
i obchodowej na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków.
3.4. Przez cały okres obowiązywania planu w ramach codziennego obchodu kontrole w rejonie
sklepów pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.

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. Administracja os. Paderewskiego- działania edukacyjne.
4.3. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie - akceptacja wniosków
o leczenie odwykowe, kontrola w rejonie osiedlowych sklepów spożywczych pod kątem sprzedaży
alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
5.1. Informowanie mieszkańców podczas obchodu oraz przyjęć interesantów w Komisariacie
Policji V w Lublinie.
5.2. Informowanie podczas organizowanych spotkań a także kolportaż ulotek.
5.3. Umieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
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