Rymanów, dnia 25.01.2022r.

PLAN
Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr III - "Wróblik Szlachecki, Wróblik
Królewski, Milcza, Bzianka, Ladzin Zmysłówka"
Komisariatu Policji w Rymanowie
na okres od 01.02.2022r. do 31.07.2022r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Na terenie miejscowości Milcza znajdują się nieruchomości, na których nie ma
umieszczonych tabliczek z numerem porządkowym posesji, jak również znajdują się tam
nieruchomości, na których są umieszczone „stare” i już nieczytelne tabliczki porządkowe.
Przedmiotowy stan rzeczy ustaliłem w trakcie konsultacji społecznych, indywidualnych
uwag mieszkańców, własnego rozpoznania rejonu służbowego nr III, jak również zgłoszeń
pracowników Urzędu Gminy w Rymanowie.
2. Zakładany cel do osiągnięcia
Realizacja
zadań,
zmierzających
do
zwiększenia
świadomości
społecznej
o obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym, jak również
doprowadzenie do oznaczenia, wszystkich „zamieszkałych” nieruchomości, nadanym
numerem porządkowym. Przy czym należy zaznaczyć, że prawidłowe oznaczenie posesji
numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla wszystkich służb ratunkowych,
dla których każda chwila jest bardzo cenna w sytuacji ratowania życia i zdrowia, a także
zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
1) Informowanie mieszkańców miejscowości Milcza o obowiązku oznaczenia swojej
nieruchomości numerem porządkowym, gdyż brak takiego oznaczenia powoduje znaczne
utrudnienia w pracy wszystkich służb ratowniczych, jak również informowanie
o konsekwencjach wynikających z niedopełnienia tego obowiązku, które wynikają
z treści art. 64§1 Kodeksu Wykroczeń;
2) Rozmowy i wspólne działania z przedstawicielami Urzędu Gminy w Rymanowie;
4) Działania profilaktyczne, polegające na kontakcie z sołtysem miejscowości Milcza,
jak również na przeprowadzeniu spotkań z mieszkańcami tej miejscowości;
5) Przeprowadzenie kontroli realizacji obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem
porządkowym, jak również wyciąganie konsekwencji prawnych wynikających
z nie realizacji tego obowiązku;
6) Współpraca z Pracownikami Poczty Polskiej;
7) Poprawa wizerunku Policji względem mieszkańców, a tym samym, zwiększenie kontaktu
z mieszkańcami, celem uzyskiwania informacji na temat bieżących zagrożeń na terenie
miejscowości Milcza.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem
planowych przez nie do realizacji zadań.
1) Sołtys miejscowości Milcza, który będzie organizował spotkania z mieszkańcami,
jak również będzie im przekazywał informacje odnośnie przedmiotowej problematyki
(do realizacji w całym założonym półrocznym okresie);
2) Policjanci Komisariatu Policji w Rymanowie, którzy będą przekazywali informacje
dzielnicowemu o ujawnionych nieruchomościach, na których nie został dopełniony
obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym (do realizacji w całym
założonym półrocznym okresie;
3) Dyrekcja Szkoły w Rymanowie w zakresie propagowania wśród społeczności
lokalnej działań wynikających z przedmiotowego planu (do realizacji w całym
założonym półrocznym okresie);
4) Pracownicy Poczty Polskiej w zakresie propagowania wśród społeczności lokalnej działań
wynikających z przedmiotowego planu (do realizacji w całym założonym półrocznym
okresie).
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu
priorytetowym.
Informowanie społeczności lokalnej w trakcieprzeprowadzanychspotkań, przeprowadzanie
rozmów z właścicielami lub administratorami nieruchomości, którzy nie dopełnili ciążącego
na nich obowiązku oznaczenia nieruchomości, jak również informacje zawarte na stronie
internetowej KMP Krosno.
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