
Propozycje zgłaszane do założeń w trakcie konsultacji społecznych przez uczestników spotkania 

na szczeblu Gminy Lubaczów:  

W dniu 10 luty 2016 roku.  

 problemy wałęsających się bezpańskich psów,  

 spożywanie alkoholu w obrębach sklepów wiejskich,  

 dewastacje na wsiach przystanków PKS, 

 zagrożenia wynikając z zabawy dzieci na drogach, 

 problem parkingu przy przejściu granicznym w Budomierzu, 

 problem poruszania się w sposób niebezpieczny w tzw ,,sezonie” uczestników pojazdami typu 

Qad, motocykle. 

W dniu 11 luty 2016 roku  

 zagrożenie wykroczeniami porządkowymi w centralnych miejscach wiosek (okolice rynków, 

parków, domów kultury, sklepów) roszczeniowa postawa rodziców w szkołach i urzędzie,  

 zagrożenie uzależnieniami od mediów (Internet, gry komputerowe). 

W dniu 12 luty 2016 roku  

 kradzieże wiązanek i zniczy z terenu cmentarzy w m. Lisie Jamy, Krowica Sama, przez 

najprawdopodobniej obywateli UA, 

 kierowanie pojazdami z nadmierną prędkością w terenie zabudowanym przez  obywateli UA 

w m. Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa i Lisie Jamy, - nie przestrzeganie obowiązku 

używania elementów odblaskowych przez pieszych w m. Borowa Góra,  

 spożywanie alkoholu w miejscach publicznych i niszczenie infrastruktury oraz zaśmiecanie 

obiektów typu parki, przystanki autobusowe, okolice świetlic wiejskich w m. Basznia Dolna, 

Lisie Jamy, Krowica Hołodowska, Budomierzu, - nie przestrzeganie przepisów drogowych 

przez młodych kierowców samochodów i motocykli w godzinach wieczorowo – nocnych 

w m. Lisie Jamy, Basznia Dolna, Tymce, Antoniki, Załuże,  

 nie przestrzeganie przepisów o dopuszczalnej ładowności przez kierujących pojazdami 

ciężarowymi w m. Basznia Górna, Tymce, Załuże,  

 zaśmiecanie dróg i terenu przyległego przez obywateli UA podczas przeładunku towarów 

w m. Budomierzu, Krowica Lasowa, Krowica Hołodowska,  

 wałęsające się psy posiadające właścicieli w miejscowościach Gminy Lubaczów,  

 konieczność wykorzystania radiowozów nie oznakowanych do patrolowania miejscowości 

gminy Lubaczów co pozwoliło by na skuteczniejsze ujawnianie w/w wykroczeń.  

 przedstawiciele sołectw Gminy  Lubaczów uznali, że wskazane byłoby aby takie debaty 

odbywały się  w odstępach kwartalnych. Ponadto obecni na spotkaniu dzielnicowi z terenów 

wiejskich przekazali uczestnikom debaty nr kontaktowe posiadanych telefonów służbowych.  

 


