
Jarosław, dnia 01.07.2020 r. 

 

PLAN 

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

na okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. 

  W  Jarosławiu  na terenie os. Kolonia Oficerska tj. w rejonie sklepu  „Żabka” 

znajdującego się przy ul. Limanowskiego 41 C, oraz w rejonie tzw. „studni” przy ul. Grottgera 51 

występuje zagrożenie związane z gromadzeniem się osób spożywających alkohol, które ponadto 

zakłócają porządek publiczny, zakłócają ciszę nocną oraz popełniają inne wykroczenia porządkowe 

np. zaśmiecają wskazany rejon, używają słów wulgarnych, itp. 

  Zjawisko to stanowi demoralizację i zagrożenie dla spokoju oraz bezpieczeństwa osób 

korzystających z usług tego sklepu, a także mieszkańców os. Kolonia Oficerska w Jarosławiu. 

Ponadto takie zachowania zwiększają prawdopodobieństwo popełniania innych przestępstw                  

i wykroczeń np. niszczenia mienia, kradzieży, rozbojów, włamań, itp.  

  Zagrożenie to odczuwają osoby mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu, jak 

też klienci sklepu i przechodnie.  

 2. Zakładany cel do osiągnięcia. 

  Realizacja zadań mających doprowadzić do eliminowania zjawiska spożywania 

alkoholu, zaśmiecania, zakłócania porządku publicznego i wybryków chuligańskich w rejonie sklepu  

„Żabka” przy ul. Limanowskiego 41 C w Jarosławiu oraz tzw. „studni” przy posesji nr 51, ul. 

Grottgera. 

 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 dnia 01 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

2. Współpraca z Radą Dzielnicy nr IV , której siedziba znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej 

nr 5 przy ul. Traugutta 15. 

Współpraca będzie obejmowała okres od dnia 01 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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. Rada Dzielnicy nr IV współpraca w zakresie wymienny informacji  pozyskiwanych przez 

członków rady od mieszkańców dotkniętych uciążliwością miejsca zagrożonego  

 

 


