
 

         

P L AN 
działania priorytetowego  dla rejonu służbowego nr RZ-RPZ-0002-001W 

na okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r. 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.  

Zjawisko wałęsających się psów w miejscowości Urzejowice zdiagnozowanego               

w wyniku niezachowania zwykłych i nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu 

psów przez ich właścicieli. Zagrożenie to związane jest z biegającymi bez nadzoru 

psami i w niektórych przypadkach agresywnym ich zachowaniem w stosunku do 

przechodzących osób co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia tych osób 

oraz zwiększa prawdopodobieństwo zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

biegających po jezdni o czym informował sołtys, mieszkańcy miejscowości Urzejowice  

w trakcie pełnienia służby obchodowej na podległym rejonie służbowym jak też             

z uwagi na zgłaszane interwencje.  
 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.  

Działania zmierzające do ograniczenia zjawiska wałęsających się psów w miejscowości 

Urzejowice oraz uświadomienia odpowiedzialności karnej i materialnej właścicieli 

psów, którzy nie zachowują zwykłych i nakazowych środków ostrożności przy 

trzymaniu psów. 
 

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów / zadań  

1) W trakcie pełnionej służby obchodowej przeprowadzanie rozmów z właścicielami 

nieogrodzonych posesji, prowadzenie rozmów i zwracanie uwagi osobom 

sprawującym niewłaściwą opiekę nad psami, osobami pozwalającymi psom 

opuszczać teren posesji bez właściwego nadzoru i stosowanie przewidzianych 

prawem środków karnych. Realizacja w okresie  01 styczeń – 30 czerwiec 2019 r. 

2) Zamieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku 

informacji na temat realizowanego planu priorytetowego dla dzielnicy RZ-RPZ-

0002-001W na okres od 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. - przedstawienie założeń w/w 

planu. Termin – styczeń 2019 r. 

3) Współpraca z Urzędem Gminy Przeworsk w przedmiocie wałęsających się 

bezpańskich psów. Realizacja w okresie 01 styczeń – 30 czerwiec 2019 r. 

4) Współpraca z Szkołą Podstawową w Urzejowicach celem przeprowadzenia               

z uczniami spotkań edukacyjnych w ramach programu „ Ostrożnie pies”. 

Realizacja w okresie 01 styczeń – 30 czerwiec 2019 r. 

5) Edukowanie społeczeństwa w zakresie właściwej opieki nad zwierzętami podczas 

odwiedzin posesyjnych, zebrań wiejskich oraz informowanie o konsekwencjach 

prawnych niestosowania się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

trzymania zwierząt. Realizacja w okresie 01 styczeń – 30 czerwiec 2019 r. 

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem 

planowanych przez nie do realizacji zadań.  

1) Samorząd lokalny – Sołtys miejscowości Urzejowice – pomoc przy informowaniu 

mieszkańców miejscowości Urzejowice. 

2) Urząd Gminy Przeworsk – w zakresie wyłapywania bezpańskich psów. 

3) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Urzejowicach – w obszarze  przeprowadzania 

pogadanek z uczniami, 


