
PLAN 

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1 

na okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. 

W rejonie służbowym nr 1 obejmującym między innymi teren miejscowośd Sieniawa,  

gm. Sieniawa, pow. przeworskiego, jak wynika z sygnałów napływających od 

mieszkaoców w trakcie obchodu, ważnym problemem jest parkowanie samochodami 

osobowymi na łuku drogi na ul. Poniatowskiego, przed budynkiem poczty w godzinach jej 

urzędowania, tj. od godz. 08:00 do godz. 16:00. Zjawisko to bezpośrednio zmniejsza 

bezpieczeostwo na drodze, utrudnia ruch i stwarza realne zagrożenie  

na łuku drogi, co może stad się przyczyną zdarzeo drogowych.  

 

2. Zakładany cel osiągnięcia. 

Poprawa bezpieczeństwa kierowców poruszających się z kierunku ul. Rynek, którzy 

pomimo zachowania dopuszczalnej prędkości jazdy mogą być zaskoczeni 

zaparkowanymi na łuku drogi pojazdami oraz poprzez wyeliminowanie lub znaczne 

ograniczenie zachowań związanych z parkowaniem pojazdów w miejscu 

niedozwolonym.  

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych zadao 

1) Przeprowadzanie systematycznych kontroli drogowych przez funkcjonariuszy KP 

Sieniawa i ZRD KPP Przeworsk w rejonie poczty w Sieniawie  

i bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia - realizowane na bieżąco. 

2) Przeprowadzenie rozmów z pracownikami Poczty Polskiej w Sieniawie, na temat 

zagrożenia, uświadamiając o konieczności reagowania na przedmiotowe wykroczenie 

- przez cały czas trwania działania priorytetowego. 

3) Informowanie lokalnej społeczności o zagrożeniach i środkach karnych związanych      

z nieprawidłowym parkowaniem na łuku drogi, szczególnie w czwartki podczas  

tj. w dzieo targowy. W okresie od stycznia do lutego 2020 r. 

4) Zwrócenie się do zarządcy drogi z wnioskiem o dodatkowe oznakowanie odcinka 

ulicy, poprzez ustawienie znaków pionowych „B-36”zakaz zatrzymywania się. 

 

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz  

ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadao. 

1) Współpraca z policjantami z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego  

KPP w Przeworsku. 

2) Przekazanie zadań do realizacji wynikających z działania priorytetowego policjantom 

Zespołu Patrolowo Interwencyjnego KP Sieniawa, Zespołu Dzielnicowych KP Sieniawa i 

Posterunku Policji w Tryńczy celem realizacji założeń zadania. 



3) Naczelnik i pracownicy poczty w zakresie reagowania na zagrożenia i przekazywania 

informacji klientom poczty. 

4) Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku w zakresie oznakowania niebezpiecznego 

odcinka drogi. 

 


