
Jarosław, dnia  01.07.2019 r. 

 

PLAN 

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr RZ – RJA – 0001 – 004M 

na okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. 

 

 W Jarosławiu w rejonie lokalu „Carmel Club Coffe” znajdującego się przy  

ul. Słowackiego 24 występuje zagrożenie związane ze znaczną liczbą osób spożywających alkohol 

na parkingu przy wejściu do lokalu,  jak też w bezpośrednim jego otoczeniu.  

 Zjawisko to stanowi demoralizację i zagrożenie dla spokoju oraz bezpieczeństwa osób 

przebywających w tym rejonie, a także mieszkańców bloku przy ul. Słowackiego 28 i ul. Bema 1  

w Jarosławiu. Ponadto takie zachowania zwiększają prawdopodobieństwo popełniania innych 

przestępstw i wykroczeń np.: niszczenia mienia, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie, 

kradzieże, rozboje, włamania, itp.  

 Zagrożenie to odczuwane jest zarówno przez osoby mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie 

tego lokalu, jak również przez inne osoby tj. klienci sklepu „Piotruś Pan” oraz przechodnie.  

 

2. Zakładany cel do osiągnięcia. 

 

 Realizacja zadań mających doprowadzić do eliminowania niepożądanych zjawisk tj.: 

spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, zaśmiecania, zakłócania porządku publicznego  

i wybryków chuligańskich w rejonie lokalu „Carmel Club Coffe” w Jarosławiu.  

 

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

 

1) Współpraca z partnerem – Straż Miejska w Jarosławiu, która w ramach wykonywania swoich 

zadań służbowych będzie podejmowała interwencje wobec osób spożywających alkohol, lub 

dopuszczających się innych wykroczeń. Współpraca będzie obejmowała okres od 01 lipca 2019 

roku do 31 grudnia 2019 roku. 

 

2) Współpraca z Urzędem Miasta w Jarosławiu w celu wyeliminowania zdiagnozowanego 

zagrożenia. Współpraca będzie obejmowała okres od 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 

roku. 

 

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem 

planowanych działań przy realizacji zadań. 

 

1) Straż Miejska w Jarosławiu – zwiększenie częstotliwości przeprowadzanych kontroli  

w miejscu zagrożenia, podejmowanie interwencji wobec osób zakłócających porządek 

publiczny. 

 

2) Urząd Miasta w Jarosławiu współpraca w zakresie wymiany informacji  pozyskiwanych                   

od mieszkańców dotkniętych uciążliwością miejsca zagrożenia. 
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