Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 10
na okres od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Na podstawie obserwacji

własnych

oraz informacji

przekazanych

przez mieszkańców

zdiagnozowano zagrożenie związane ze spożywaniem alkoholu, zakłócaniem spokoju i porządku
publicznego w obrębie sklepu „Żabka” przy ul. Nałęczowskiej 30 w Lublinie.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie sklepu „Żabka” przy ul. Nałęczowskiej 30
w Lublinie poprzez ograniczenie o 50% ilości interwencji policji związanych ze spożywanie
alkoholu w miejscu objętym zakazem poprzez częste kontrole miejsca zagrożonego.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
3.1 Do dnia 31 lipca 2022 r. skierowanie pisma do Straży Miejskiej Miasta Lublin z prośbą o
włączenie się w podejmowane działania prewencyjne oraz nawiązanie kontaktu celem uzgodnienia
zadań i terminu ich realizacji
3.2 W sierpnia 2022 r. nawiązanie kontaktu ze wspólnotą mieszkaniową, celem kampanii
informacyjnej, uczulającej na konieczność reagowania i powiadamiania służb porządkowych
w przypadku ujawniania osób zagrożonych demoralizacją i spożywających alkohol w miejscach
zabronionych.
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 Przeprowadzenie we wrześniu 2022 r. spotkania z właścicielami i personelem sklepu „Żabka”
oraz „Stokrotka” przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie. Przekazanie informacji dotyczących
konsekwencji

prawnych

łamania

i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

przepisów

Ustawy

o

Wychowaniu

w

Trzeźwości

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem
planowanych przez nie do realizacji zadań.
4.1 Straż Miejska Miasta Lublin - wspólne działania edukacyjne oraz kierowanie patroli w rejon
zagrożony.
4.2 Właściciele sklepu „Żabka” oraz „Stokrotka” - przestrzeganie przepisów zawartych
w Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
5.1 Informowanie mieszkańców podczas obchodu rejonu służbowego.
5.2 Informowanie mieszkańców podczas prowadzonych zorganizowanych spotkań oraz podczas
przyjęć interesantów w Komisariacie V Policji w Lublinie.
5.3 Informowanie podczas organizowanych spotkań Rad Dzielnicy.
5.4 Umieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
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