
 

           Jarosław, dn. 01.07.2019r. 

   

PLAN 

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr RZ-RJA-0002-001M 

na okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. 

 

    W rejonie akwenów wodnych ,,Babionka” przy ul. Brodowicze w Jarosławiu występuje 

zagrożenie związane z gromadzeniem się licznych grup młodzieży spożywającej alkohol, kapiącej 

się pomimo zakazu kąpieli, co może doprowadzić w konsekwencji  do utonięcia. W  drodze 

powrotnej do domów młodzież głośno zachowuje się, zakłócając porządek i ład publiczny.  

Zjawisko  to stanowi demoralizację i zagrożenie dla spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających 

z terenu stawów. Powyższe zachowanie zwiększa prawdopodobieństwo popełniania przestępstw i 

wykroczeń np. niszczenie mienia- dewastacji przystanków, zaśmiecanie, publiczne dopuszczanie 

się nieobyczajnych wybryków, zakłócania ciszy nocnej. Zagrożenie to odczuwają ponadto osoby 

mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu, jak też na drodze powrotu młodzieży z kąpielisk. 
 

2. Zakładany cel do osiągnięcia. 

 

     Realizacja zadań mających doprowadzić do ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu 

niszczenie mienia, zaśmiecania, publicznego dopuszczania się nieobyczajnych wybryków, 

zakłócania ciszy nocnej oraz niedopuszczenia do utonięć w rejonie stawów ,,Babionka.”   

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

 

1) Współpraca z pionem prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu w celu zwiększenia 

ilości patroli w rejonie akwenów „Babionka” w Jarosławiu ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

osoby spożywające tam alkohol, nieprzestrzegające zakazu kąpieli, nielegalnego połowu ryb. 

Działanie to powinno również swym zasięgiem objąć teren pobliskich sklepów sprzedających 

napoje  alkoholowe. Przedmiotowa współpraca w okresie lipiec 2019 r. – grudzień 2019 r. 

2) Współpraca z partnerem – Straż Miejska, która w ramach swoich zadań służbowych wspomoże 

działania pionu prewencji, okres współpracy lipiec 2019 r. – grudzień 2019r. 

3) Współpraca z partnerem  Państwowej Straży Rybackiej oraz Ochotniczej Straży Rybackiej, która 

w ramach swoich zadań służbowych  wspomoże działania pionu prewencji, organizacja wspólnych 

patroli, okres współpracy lipiec 2019 r. – grudzień  2019r.     

 

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

przez nie do realizacji zadań. 
 

 1.  Wydział Patrolowo – Interwencyjny - zwiększenie ilości patroli w miejscu zagrożenia. 

 2.  Straż Miejska – zwiększenie patroli w miejscu zagrożenia. 

3. Państwowa Straż Rybacka– zwiększenie patroli w miejscu zagrożenia. 

 4. Ochotnicza  Straż Rybacka– zwiększenie patroli w miejscu zagrożenia. 

 

 


