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REJON MIASTA I GMINY WARTA
Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służb przez dzielnicowych.
W przypadklu trudności nawiązania kontaktu telefonicznego z dzielnicowym
proszę kontaktowac się za pośrednictwem
Komisariatu Policji w Warcie
Telefon : 47 84 519 30

Informacje bieżące należy zgłaszać za pośrednictwem Dyżurnego KPP Sieradz
pod nr tel: 47 84 517 05 lub 47 84 517 07

Numer alarmowy – 997 / 112

Punkt przyjmowania interesantów siedziba Komisariatu Policji w Warcie
Kontakt telefoniczny ze wszystkimi dzielnicowymi pod numerem telefonu
47 84 519 30
Rejon XVIII
Miasto Warta, Proboszczowice, Mikołajewice.

st. asp. Arkadiusz Więch
tel

47 84 519 30 tel. kom. 516436295

dzielnicowy.warta1@sieradz.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.08.2022 roku do
31.01.2023 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym
Mając na uwadze przeprowadzoną analizę stanu bezpieczeństwa rejonu służbowego numer XVIII, a także działając na
podstawie informacji uzyskanych od społeczności lokalnej zdiagnozowano główne zagrożenia znajdujące się w rejonie

służbowym. Działania priorytetowe w rejonie XVIII w wyznaczonym okresie skierowane będą na problem związany z
funkcjonowaniem sklepu wielko- powierzchniowego „Dino” w Warcie przy ulicy Promień 1 pod kątem zakłócania ładu i
porządku w obrębie placówki handlowej, zaśmiecania terenu przyległego do sklepu, niewłaściwego parkowania pojazdów
w obrębie przyległych ulic oraz kradzieży mienia na terenie sklepu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia
Ograniczenie faktu zakłócania ładu i porządku publicznego, zaśmiecania terenu przyległego do sklepu, niewłaściwego
parkowania pojazdów oraz kradzieży mienia oferowanego do sprzedaży na terenie placówki handlowej
Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na przeprowadzeniu rozmów wśród mieszkańców, a
także na przeprowadzonej analizie stanu zagrożenia dla rejonu służbowego i zgłoszeń w ramach procedury KMZB

3. Proponowane działania
a)

W okresie od 01.08.2022 roku do 31.10.2022 roku obchód rejonu zagrożonego w/w zjawiskami,
systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego, stałe oddziaływanie
prewencyjne w okresie funkcjonowania planu, utrzymywanie stałego kontaktu z kierownictwem placówki
handlowej, zwracanie uwagi i pouczanie kierujących w przedmiocie niewłaściwego parkowania pojazdów
oraz działania prewencyjne i represyjne w związku z wykroczeniami popełnianymi w obrębie placówki
handlowej

b)

Przeprowadzenie spotkania ze społeczeństwem oraz kierownictwem placówki handlowej w celu
poinformowania o wdrożeniu planu działania priorytetowego, wymiany informacji i wypracowania zakresu
formy współpracy

c)

W okresie od 01.11.2022 roku do 31.01.2023 roku obchód rejonu zagrożonego w/w zjawiskami,
wyciąganie konsekwencji prawnych wobec osób popełniających wykroczenia , wzmożenie patrolowania w
obrębie placówki handlowej przez funkcjonariuszy służby prewencyjnej oraz w ramach służby obchodowej
przez dzielnicowego, celem wyciągania konsekwencji prawnych wobec osób dopuszczających się wykroczeń
w ruchu drogowym w obrębie placówki, systematyczne kontrole na terenie placówki handlowej celem
wyeliminowania zjawiska kradzieży towaru

.
4. Podmioty współpracujące
a)

Urząd Miejski w Warcie - rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji o realizowanym przez
dzielnicowego planie działania priorytetowego (informacje umieszczane na tablicach ogłoszeń)

b)

Radni - rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji o realizowanym przez dzielnicowego planie
działania priorytetowego

c)

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie

d)

Kierownik placówki handlowej

Rejon XVII
Gmina Goszczanów oraz następujące miejscowości gminy Warta:
Cielce, Czartki, Góra, Klonówek, Krąków , Maszew, Ostrów Warcki, Socha, Socha Kolonia,

u

Ustków, Wola Miłkowska, Zaspy Miłkowskie, Wola Zadąbrowska Stara, Zadąbrów Rudunek, Zadąbrów Wiatraki, Zaspy,
Zaspy Kolonia, Ziemięcin.

asp. szt. Daniel Dekrewicz
tel. 47 84 519 30 tel. kom. 516436317
dzielnicowy.warta3@sieradz.ld.policja.gov.pl
w zastępstwie

mł. asp. Rafał Hajduk
tel.

47 84 519 30 tel. kom. 516436351

dzielnicowy.warta2@sieradz.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.08.2022 roku do
31.01.2023 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym
Mając na uwadze przeprowadzoną analizę stanu bezpieczeństwa rejonu XVII, a także z informacji uzyskanych
od społeczności lokalnej zdiagnozowano główne zagrożenia znajdujące się w rejonie służbowym. Działania priorytetowe
w rejonie XVII w wyznaczonym okresie skierowane będą na problem wałęsających się psów. Wskazane zjawisko
niewątpliwie wpływa na stan poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Poniatów gmina Goszczanów oraz
osób poruszających się przez w/w miejscowość.

2. Zakładany cel do osiągnięcia
Ograniczenie zjawiska tzw. ,,wałęsających się psów”. Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na
przeprowadzeniu rozmów wśród mieszkańców, a także na przeprowadzonej analizie stanu zagrożenia dla rejonu
służbowego i zgłoszeń do KMZB

3. Proponowane działania

n

a

a)

W okresie od 01.08.2022 r. – 31.10.2022 r. obchód rejonów zagrożonych w/w zjawiskiem , informowanie
w miejscowości Poniatów gm. Goszczanów o trzymaniu zwierząt na uwięzi. że w/w czyny są wykroczeniem,
za które można nałożyć mandat karny , spotkania z radnymi Urzędu Gminy w Goszczanowie, oraz
sołtysem w/w m-ści.

b)

Systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego, oddziaływanie prewencyjne,
represyjne wobec sprawców wykroczeń przez cały okres funkcjonowania
p

c)

Przeprowadzenie spotkania ze społeczeństwem w celu poinformowania o wdrożeniu planu działania
priorytetowego, wymiany informacji i wypracowania zakresu form współpracy.

d)

W okresie od 01.11.2022 r. obchód rejonów zagrożonych w/w zjawiskiem, wyciąganie konsekwencji
prawnych wobec osób popełniających wykroczenia
.
.

l

.

4. Podmioty współpracujące

a)

Urząd Gminy Goszczanów - Rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji o realizowanym przez
dzielnicowego planie działania priorytetowego( informacje umieszczane na tablicach ogłoszeń)

b)

Radni - Rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji o realizowanym przez dzielnicowego planie
działania priorytetowego

c)

Sołtysi - Rozpowszechnianie informacji w środowisku lokalnym o przyjętym przez dzielnicowego planie
działania priorytetowego oraz konsekwencjach prawnych i ﬁnansowych za popełnione wykroczenie.
Uwypuklenie zagrożeń związanych z niewłaściwym trzymaniem zwierzęcia.

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
Urząd Gminy Goszczanów
w każdy piątek w godzianch 9.00 - 11.00

Rejon XIX
Gmina Warta - Augustynów, Bartochów, Baszków, Borek Lipiński, Chorążka, Duszniki, Dzierzązna, Gać Warcka, Glinno,
Glinno Kolonia,Głaniszew, Gołuchy, Grabinka, Grzybki, Jakubice, Józefka, Józefów Wiktorów, Jeziorsko, Kamionacz,
Kawęczynek, Lasek, Lipiny, Łabędzie, Małków, Miedźno, Mogilno, Miedze Nowe, Miedze Stare, Nobela, Pierzchnia Góra,
Piotrowice, Raczków, Rafałówka, Raszelki, Rossoszyca, Rożdżały, Tomisławice,Tądów Górny i Dolny, Wola Zadąbrowska,
Stara Wieś, Włyń, Witów, Wrzosy, Zagajew, Zakrzew.

mł. asp. Rafał Hajduk
tel.

47 84 519 30 tel. kom. 516436351

dzielnicowy.warta2@sieradz.ld.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego w okresie od 01.08.2022 roku do
31.01.2023 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym
Mając na uwadze przeprowadzoną analizę stanu bezpieczeństwa rejonu XIX, a także z informacji uzyskanych
od społeczności lokalnej zdiagnozowano główne zagrożenia znajdujące się w rejonie służbowym. Działania priorytetowe
w rejonie XIX w wyznaczonym okresie skierowane będą na problem wałęsających się psów. Wskazane zjawisko
niewątpliwie wpływa na stan poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Jakubice oraz osób poruszających
się przez w/w miejscowość.

2. Zakładany cel do osiągnięcia
Ograniczenie zjawiska tzw. ,,wałęsających się psów”. Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta
na przeprowadzeniu rozmów wśród mieszkańców, a także na przeprowadzonej analizie stanu zagrożenia dla rejonu
służbowego.

3. Proponowane działania

a)

W okresie od 01.08.2022 r. – .31.10.2022r. obchód rejonu zagrożonego w/w zjawiskiem , informowanie
mieszkańców miejscowości Jakubice, gm. Warta o zachowaniu środków ostrożności związanych z
posiadaniem zwierząt, przedstawienie powyższego problemu, a także uświadomienie, iż wszelkie
zaniedbania w tej materii stanowią znamię wykroczenia stypizowanego w art. 77 KW.

b)

Systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego, oddziaływanie prewencyjne,
represyjne wobec sprawców wykroczeń przez cały okres funkcjonowania planu

c)

Przeprowadzenie spotkania ze społeczeństwem w celu poinformowania o wdrożeniu planu działania
priorytetowego, wymiany informacji i wypracowania zakresu form współpracy.

d)

W okresie od 01.11.2022r. obchód rejonu służbowego zagrożonego powyższym zjawiskiem, wyciąganie
konsekwencji prawnych wobec osób nierealizujących założeń wskazanych w planie priorytetowym.

.
Podmioty

współpracujące

a)

Urząd Miejski w Warcie- Rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji o realizowanym przez
dzielnicowego planie działania priorytetowego( informacje umieszczane na tablicach ogłoszeń)

b)

Radni- Rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji o realizowanym przez dzielnicowego planie
działania priorytetowego

c)

Sołtysi- Rozpowszechnianie informacji w środowisku lokalnym o przyjętym przez dzielnicowego planie
działania priorytetowego oraz konsekwencjach prawnych i ﬁnansowych za popełnione wykroczenie.
Uwypuklenie zagrożeń związanych z niewłaściwym trzymaniem zwierzęcia.

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
Urząd Gminy w Goszczanowie - w każdy piątek w godzianach 9.00 - 11.00
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