
 

                              Jarosław, dnia  01.07.2019 r. 

 

PLAN 

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr RZ-RJA-0002-002M 

na okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. 

 

     W Jarosławiu na ul. Grodzkiej 1 za Halą Targową w rejonie straganów i sklepów występuje 

zagrożenie związane z gromadzeniem się licznych grup osób, które to spożywają alkohol, 

zachowują się w sposób agresywny i wulgarny. Zjawisko to stanowi demoralizację  i zagrożenie 

dla spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z usług tych sklepów oraz mieszkańców ul. 

Grodzkiej w Jarosławiu. Zwiększa prawdopodobieństwo popełniania przestępstw i wykroczeń np. 

niszczenie mienia, zakłócenia porządku publicznego i spokoju, zaśmiecanie, kradzieże, publiczne 

dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków. Zagrożenie to odczuwają ponadto osoby 

mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca jak też osoby przechodzące w tym rejonie. .  

2. Zakładany cel do osiągnięcia. 

   

    Realizacja zadań mających doprowadzić do ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu, 

niszczenia mienia, zakłócenia porządku publicznego i spokój, zaśmiecania, kradzieży, oraz 

publiczne dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków w rejonie sklepów i straganów 

mieszczących się za Hala Targową na ul. Grodzkiej 1 w Jarosławiu jak też w jego rejonie 

przyległym. 

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

 1) Współpraca z partnerem – Straż Miejska ul. Rynek 1 w Jarosławiu  gdzie funkcjonariusze SM 

Jarosław w ramach swoich żądań służbowych będą podejmować działania wobec osób 

gromadzących się w wymienionym rejonie, spożywających alkohol celem zminimalizowania 

opisanego zjawiska. Przedmiotowa współpraca w okresie od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. 

 

2) Współpraca z mieszkańcami ul. Grodzkiej w Jarosławiu oraz ulic przyległych jak również z 

właścicielami straganów i sklepów mieszczących się za Halą Targową w Jarosławiu we 

współpracy z dzielnicowym rejonu na bieżąco informować o osobach  gromadzących się w 

powyższym miejscu. Przedmiotowa współpraca  w okresie od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r.  

  

3) Współpraca z pracownikami oraz zarządcą rejonu Hali Targowej w Jarosławiu na ul. 

Grodzkiej 1 we współpracy z dzielnicowym rejonu na bieżąco informować o osobach 

gromadzących się w powyższym miejscu. Przedmiotowa współpraca w okresie od lipca 2019 

r. do grudnia 2019 r. 

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

przez nie do realizacji zadań. 

 1.  Straż Miejska – zwiększenie patroli w miejscu zagrożenia. 

 2. Zarządcą oraz pracownicy Hali Targowej w Jarosławiu na ul. Grodzkiej 1-współpraca w 

zakresie wymiany informacji pozyskiwanych przez pracowników i kierownictwo Hali Targowej. 


