
Mp-21 

 
 

 

                                                                        

 

PLAN 

 
działania priorytetowego  dla rejonu służbowego nr RZ-RPZ-0001-003M   

na okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.  

Spożywanie alkoholu w godzinach popołudniowych i wieczorowo nocnych, kilka razy                     

w tygodniu przez osoby gromadzące się na parkingu przy ul. Jedności 7 w Przeworsku                     

w rejonie  budynku kościoła, które to często po kilka osób przyjeżdżają samochodami,                    

w których przesiadują i spożywają alkohol, a następnie mogą kierować pojazdami w stanie 

po użyciu alkoholu lub stanie nietrzeźwości oraz stwarzać zagrożenie dla innych 

użytkowników drogi - informacje uzyskane podczas obchodu rejonu służbowego od 

mieszkańców ulicy Jedności i ul. Gorliczyńskiej w Przeworsku, którzy chcą pozostać 

anonimowi, jednak oczekują zdecydowanej reakcji na zgłoszony problem. 
 

2. Zakładany cel do osiągnięcia; 

Przestrzeganie przepisów zawartych w art. 43
’
ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości                       

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak też zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń. 

 

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

1. Przeprowadzenie rozmowy z zarządcą parkingu i poinformowanie go o konieczności 

zgłaszania przypadków spożywania alkoholu na terenie parkingu. Termin-  styczeń 2019r. 

2. Przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami ulicy Gorliczyńskiej i Jedności w Przeworsku 

mieszkającymi w bliskiej odległości od parkingu, mające na celu zgłaszanie przypadków 

spożywania alkoholu na terenie parkingu. Termin; styczeń- czerwiec 2019r.  

3. Skierowanie pisma do Straży Miejskiej w Przeworsku z prośbą o wsparcie patroli policyjnych 

przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej - styczeń 2019r.  

4. Zamieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku informacji 

na temat realizowanego planu priorytetowego dla dzielnicy RZ-RPZ-0001-003M miasta 

Przeworska na okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. – przedstawienie założeń ww 

planu i sposobów jego realizacji. Termin styczeń 2019r. 

5. Współpraca z Wydziałem Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Przeworsku celem 

zadaniowania policjantów ZPI do kontroli rejonu parkingu w godzinach wieczorowo nocnych.   
 

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

planowanych przez nie do realizacji zadań: 

1. Straż Miejska – zwiększenie ilości służb planowanych przez funkcjonariuszy Straży 

Miejskiej w Przeworsku w rejonie parkingu.  

2. Zarządca parkingu znajdującego się przy ul. Jedności w Przeworsku tj. Parafia Przeworsk-

Gorliczyna pw. Św. Jana Sebastiana Pelczara  – współpraca w zakresie zwiększenia kontroli 

ww obiektu. 


