KOMENDA MIEJSKA POLICJI W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
http://www.swietochlowice.slaska.policja.gov.pl/k25/informacje/twoj-dzielnicowy/104981,REJON-Nr-6-os-NA-WZGORZU-i-os-B
RZEZINA.html
2020-11-30, 18:55

REJON NR 6 - OŚ. NA WZGÓRZU I OŚ. BRZEZINA

st. sierż. Rafał KAMIŃSKI
tel. 47 85 443 26
tel. 727 032 222
czynny w godzinach służbowych
email : dzielnicowy.swietochlowice.6@swietochlowice.ka.policja.gov.pl

Dzielnicowy obsługuje następujące ulice:
Beskidzka, Bieszczadzka, Gołęszyców, Górna, Jodłowa, Karpacka, Łagiewnicka od nrumeru 47 do
numeru 65 (nieparzyste), Sosnowa, Stawowa, Sudecka od numeru 1 do numeru 9 (nieparzyste),
Szczytowa, Ślęzan, Świętokrzyska, Wiślan
Proponowane działania dzielnicowego :
W okresie od 14.07.2020 r. do 13.01.2021 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie wykroczeń
polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach objętym zakazem, zakłócania spokoju oraz zaśmiecania w rejonie

ulicy Jodłowej 14-16.
Dla dzielnicowego:
nawiązanie kontaktu i rozmowy z mieszkańcami, dozorcą oraz zarządcą terenu, w celu poinformowania ich o
działaniu priorytetowym, jak również w celu zachęcania do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, a następnie w
trakcie prowadzonego obchodu rejonu służbowego rozmowy z w/w celem właściwej weryﬁkacji i oceny realizacji
wykonywanych zadań,
prowadzenie wzmożonych kontroli podczas pełnionej służby obchodowej (przez cały okres realizacji działań) –
dążenie do ustalenia danych osób popełniających wykroczenia, oddziaływanie prewencyjne, w przypadku braku
efektu oddziaływanie represyjne w stosunku do sprawców wykroczeń,
przeprowadzenie rozmowy z właścicielem sklepu (w wymienionym rejonie) oraz jego personelem, o informowaniu
klientów o zakazie spożywania alkoholu w obrębie sklepu,
zadaniowanie patroli Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego do kontroli terenu,
podjęcie współpracy z rejonowym Straży Miejskiej (przez cały okres realizacji działań),
propagowanie działania na stronie internetowej KMP Świętochłowice.
Proponowane działania dzielnicowego :
W okresie od 13.11.2019 r. do 12.05.2020 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie wykroczeń
polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach objętym zakazem oraz zaśmiecania w rejonie ulicy Ślężan 27.
Dla dzielnicowego:
regularne kontrole miejsca zagrożonego przez cały okres prowadzonego działania,
ustalenie danych personalnych osób spożywających alkohol w miejscu niedozwolonym oddziaływanie
prewencyjne, represyjne w stosunku do sprawców wykroczeń przez cały okres funkcjonowania planu,
w trakcie prowadzonego obchodu rejonu służbowego rozmowy z mieszkańcami oraz zarządcą terenu celem
właściwej weryﬁkacji podejmowanych czynności,
zadaniowanie patroli Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego do kontroli terenu,
podjęcie współpracy z rejonowym Straży Miejskiej (przez cały okres realizacji działań),
przeprowadzenie rozmowy z właścicielem sklepu spożywczego (w wymienionym rejonie) oraz jego personelem, o
informowaniu klientów o zakazie spożywania alkoholu w obrębie sklepu.
Proponowane działania dzielnicowego :
W okresie od 25.03.2019r. do 24.09.2019r. zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców poprzez ograniczenie grupowania się osób, które popełniają wykroczenia porządkowe zwłaszcza
polegające na: spożywaniu alkoholu w miejscach objętym zakazem, zakłócaniu spokoju oraz zaśmiecaniu w rejonie
boiska usytuowanego na osiedlu Brzezina (przy ulicy Wiślan).
Dla dzielnicowego:
nawiązanie kontaktu i rozmowy z mieszkańcami oraz zarządcą terenu, w celu poinformowania ich o działaniu
priorytetowym, jak również w celu zachęcania do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości,
przeprowadzenie rozmów proﬁlaktycznych ze ,, stałymi bywalcami” rejonu (przez cały okres realizacji działań),
prowadzenie wzmożonych kontroli podczas pełnionej służby obchodowej (przez cały okres realizacji działań),
realizacja spotkań z mieszkańcami Osiedla Brzezina, celem kwartalnej oceny realizacji wykonywanych zadań,
zadaniowanie patroli Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego do kontroli terenu,
podjęcie współpracy z rejonowym Straży Miejskiej (przez cały okres realizacji działań),

propagowanie działania na stronie internetowej KMP Świętochłowice.

