Informacja na temat miejsc zagrożonych znajdujących się w rejonie działania
Komisariatu Policji w Nowem, które objęte są
„Planem działania priorytetowego*”

Rejon nr 22 – asp.szt. Artur Zamorowski

Rej
on

Miejsce zagrożone
wskazane w planie.

Charakterystyka miejsca
zagrożonego

Sposób rozwiązania występującego zagrożenia

Czas
Podmioty odpowiedzialne
przeznaczony na za poszczególne działania
rozwiązanie
występującego
zagrożenia

Nowe, ul. Bydgoska 29 Kradzieże paliwa.
– stacja paliw PKN
Orlen nr 826

Obchody w rejonie miejsca zagrożonego w celu
oddziaływania prewencyjnego oraz ujawniania i
rozliczania sprawców wykroczeń i przestępstw
realizowane przez policjantów KP Nowe.
Prowadzenie rozmów z personelem stacji paliw w
celu poprawy zabezpieczenia obiektu oraz
ograniczenia liczby kradzieży.

01.02.2018r –
31.07.2018 r.

1. KP Nowe
2. Personel stacji paliw
3. Społeczność lokalna

Nowe, ul. Bydgoska 29 Kradzieże paliwa.
– stacja paliw PKN
Orlen nr 826

Obchody w rejonie miejsca zagrożonego w celu
oddziaływania prewencyjnego oraz ujawniania i
rozliczania sprawców wykroczeń i przestępstw
realizowane przez policjantów KP Nowe.
Prowadzenie rozmów z personelem stacji paliw w
celu poprawy zabezpieczenia obiektu oraz
ograniczenia liczby kradzieży.

01.02.2018r –
31.07.2018 r.

1. KP Nowe
2. Personel stacji paliw
3. Społeczność lokalna

Nowe, ul. Nowa 2 –
Wychodzenie młodzieży poza Częste patrole, obchody dzielnicowego, kontakt z
01.02.2018r –
Szkoła Podstawowa nr 2 teren szkoły bez wiedzy i zgody kadrą i personelem szkoły. Organizowanie pogadanek 31.07.2018r.
grona pedagogicznego.
z uczniami.
Robienie w tym czasie zakupów,
palenie papierosów.

1. KP Nowe
2. Dyrekcja szkoły.
3. Uczniowie.

Nowe, ul. Tczewska 8 – Żebractwo, w tym natarczywe.
rejon sklepu
„POLOmarket” oraz ul.
Bydgoska 18 – rejon
sklepu „Biedronka”

1. KP Nowe.
2. Personel sklepów
3. Społeczność lokalna

Obchody w rejonie miejsc zagrożonych w celu
01.02.2018r –
oddziaływania prewencyjnego oraz ujawniania i
31.07.2018 r.
rozliczania sprawców wykroczeń realizowane przez
policjantów KP Nowe.
Kontakt z personelem sklepów celem przekazywania
policji informacji o osobach żebrzących

*§38 zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.06.2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych - „dzielnicowy … na
podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analiza zagrożenia w rejonie, w cyklach półrocznych przygotowuje plan działania priorytetowego...”
*

