KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SIERADZU
http://sieradz.policja.gov.pl
2023-01-07, 16:15

REJON MIASTA I GMINY ZŁOCZEW
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 Złoczewie
Telefon : 47 84 519 50
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

Dzielnicowy Rejonu XII - Miasto i Gmina Złoczew
st. asp. Sławomir Stencel
tel. 47 84 519 50 lub tel. kom. 516436356
dzielnicowy.zloczew1@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
Na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa przeprowadzonej przez dzielnicowego, zgłoszeń
mieszkańców oraz zgłoszeń nanoszonych na KMZB wynika, że na terenie parkingu marketu Vobiano w
Złoczewie na ul. Parkowej 14 i w jego otoczeniu w godzinach wieczornych dochodzi często do zakłócania
porządku przez grupującą się młodzież, zaśmiecania parkingu oraz spożywania alkoholu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia
Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowane zostanie poczucie
bezpieczeństwa osób korzystających z parkingu w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego
oraz spadek liczby popełnionych wykroczeń o 30 % .

3. Proponowane działania
- Systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego - oddziaływanie prewencyjne, represyjne
wobec sprawców przestępstw i wykroczeń przez cały okres funkcjonowania planu,
- W trakcie spotkań proﬁlaktycznych z mieszkańcami, informowanie społeczności lokalnej
o występowaniu zagrożeń oraz podjęcie działań proﬁlaktycznych dotyczących udzielenia informacji o konsekwencjach
popełniania wykroczeń,
- Podjąć współpracę z właścicielem marketu Vobiano (termin do 20.08.2022 r.),
- Podjąć współpracę z właścicielem baru ,, Marmoni” (termin do 01.09.2022 r.)
- Poinformowanie Zespołu Prewencji KP Złoczew za pośrednictwem przełożonego o zagrożonym miejscu (termin do
15.08.2022 r.)

4. Podmioty współpracujące

1)
2)

Społeczność lokalna – spotkania proﬁlaktyczne.
Właściciel terenu i marketu Vobiano – współpraca w celu ograniczenia niewłaściwych zachowań.

3)
4)

Urząd Miasta Złoczew – zamieszczenie informacji o planie priorytetowym na stronie internetowej
KPP Sieradz – zamieszczenie informacji o planie priorytetowym na stronie internetowej

Dzielnicowy Rejonu XI - Gmina Brzeźnio
asp. Dominik Kmiecik
tel.

47 84 519 30 lub tel. kom. 516436393

dzielnicowy.zloczew2@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
Na podstawie analizy bieżących zdarzeń, naniesień na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, ustaleń własnych
dzielnicowego, jak i informacji otrzymanych od lokalnej społeczności ustalono, iż miejscem szczególnie zagrożonym jest
rejon ul. Wspólnej w Brzeźniu. W tym rejonie, szczególnie w porach dziennych w trakcie godzin pracy i otwarcia
marketów tj. Dino i Biedronka dochodzi do nieprawidłowego parkowania pojazdów.

2. Zakładany cel do osiągnięcia
Wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia tj. częste kontrole miejsca pod kontem popełnianych wykroczeń
nieprawidłowego parkowania pojazdów – spadek liczby popełnionych wykroczeń o 40 % do okresu roku poprzedniego.
Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na ponownym przeprowadzeniu analizy stanu
bezpieczeństwa dla rejonu służbowego, a także na podstawie zgłoszeń na KMZB.

3. Proponowane działania
1) Zwiększenie służb obchodowych oraz służb patrolowych w rejonie zagrożonym celem wyeliminowania zaistniałego

zagrożenia – przez cały czas trwania planu.
2) Systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego – oddziaływanie prewencyjne, represje
wobec sprawców wykroczeń przez cały okres funkcjonowania planu – przez cały czas trwania planu.
3) Wzmożenie kontroli miejsc zagrożonych głównie w godzinach otwarcia marketów gdzie ruch jest wzmożony, w
szczególności 09:00 – 17:00 – przez cały czas trwania planu.
4) Informowanie lokalnej społeczności o zaistniałym problemie i konieczności reagowania (informowanie policji) – do
końca września 2022 r.
5) Przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem, debaty społecznej dla mieszkańców gminy Brzeźnio do końca września
2022 r.
6) Wspólnie z przedstawicielami sieci marketów przeprowadzenie rozmowy celem poinformowania o
nieprawidłowościach – do końca sierpnia 2022 r.

4. Podmioty współpracujące
1) Społeczność lokalna.
2) Przedstawiciele sieci marketu Dino i Biedronka.
3) Organy Administracji Państwowej oraz Samorządowej.
4) Komendant KP Złoczew oraz Naczelnik WRD KPP Sieradz – dyslokacja służby patrolowej oraz ruchu drogowego w
miejsce gdzie występuje zagrożenie.

Dzielnicowy Rejonu
Dzielnicowy Rejonu X - Gmina Burzenin
asp. szt. Mariusz Chmielewski
tel

47 84 519 30 lub tel. kom. 516436359
dzielnicowy.zloczew3@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
Na podstawie ustaleń własnych dzielnicowego, informacji uzyskiwanych od mieszkańców gminy, jak i z informacji
przekazywanych do KP Złoczew przez aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa wynika, iż w Burzeninie na ul.
Krótkiej oraz ul. Rynek w rejonie sklepu Tom-Kor, od poniedziałku do soboty w porze dziennej tj. od godz. 6.00 do
20.00, dochodzi do przypadków nieprawidłowego parkowania.

Mimo występowania znaku pionowego B – 36, oznakowania poziomego w postaci podwójnej linii ciągłej, rejonu
skrzyżowań, jak i przejść dla pieszych dochodzi do przypadków parkowani pojazdów mimo zakazów wynikających z w/w
ograniczeń. Nieprawidłowo parkujące pojazdy w sposób zdecydowany utrudniają ruch na ul. Krótkiej i ul. Rynek.
Zmniejszając widoczność wpływają na bezpieczeństwo pieszych przechodzących przez jezdnię w miejscach
wyznaczonych oraz wymuszają na innych uczestnikach ruchu do najeżdżania na linię podwójna ciągłą. Ponadto, często
nie jest zachowana wymagana odległość zaparkowanego pojazdu od oznaczonego przejść dla pieszych które tam
występują. Niedostosowanie się kierowców parkujących swoje pojazdy do przepisów RD w sposób wyraźny i znaczący
wpływa na bezpieczeństwo w ruchu kołowym jaki i pieszym.

2. Zakładany cel do osiągnięcia
Wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia poprzez częste kontrole w zakresie popełnianych wykroczeń
nieprawidłowego parkowania. Zmniejszenie liczby popełnianych wykroczeń o 40% względem roku poprzedniego.

3. Proponowane działania
1) Wzmożenie kontroli miejsca we wszystkie dni tygodnia ze szczególnym zwróceniem uwagi na dni od poniedziałku do
soboty w godzinach 6.00 – 20.00 – przez cały okres realizacji planu priorytetowego.
2) Informowanie lokalnej społeczności o zaistniałym problemie i konieczności reagowanie (informowanie policji) – przez
cały okres realizacji planu priorytetowego.
3) Wykorzystując gminny system alarmowania poprzez wiadomość sms poinformowanie społeczności lokalnej o
istniejącym zagrożeniu i konieczności przestrzegania przepisów RD – do końca sierpnia 2022 r.

4. Podmioty współpracujące
1)

Społeczność lokalna – przekazywanie informacji o zagrożeniach i przypadkach nieprzestrzegania prawa.

2)

Funkcjonariusze zespołu prewencji KP Złoczew – egzekwowanie prawa i kontrole miejsca zagrożonego.

3)

Pracownicy UG Burzenin – przekazywanie informacji o planie priorytetowym, w tym za pośrednictwem systemu
smsowego.

Dzielnicowy Rejonu XIII - Gmina Klonowa
asp. sztab. Grzegorz Smarzyk
tel.

47 84 519 30 lub tel. kom. 516436386
dzielnicowy.zloczew4@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
Na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa przeprowadzonej przez dzielnicowego, zgłoszeń mieszkańców wsi Klonowa,
naniesień dokonywanych na KMZB oraz własnej wiedzy dzielnicowego wynika, że na terenie boiska przy Zespole Szkół
w Klonowej przy
ul. Złoczewskiej 4 i w jego otoczeniu, w godzinach 17.00 – 21.00, od piątku do niedzieli, dochodzi często do zakłócania
porządku przez grupującą się młodzież, zaśmiecania miejsc wokół szkoły oraz spożywania alkoholu na terenie
ogólnodostępnym.

2. Zakładany cel do osiągnięcia
Wzrost stanu poczucia bezpieczeństwa osób korzystających z boiska przy Zespole Szkół w Klonowej przy ul.
Złoczewskiej 4 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz spadek liczby popełnionych wykroczeń o
30 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

3. Proponowane działania
·

kontrolowanie rejonu przyległego do boiska przy Zespole Szkół w Klonowej przy
ul. Złoczewskiej 4 raz w tygodniu do dnia 31 stycznia 2023 r.

·

wspólne kontrolowanie rejonu boiska przy Zespole Szkół w Klonowej przy
ul. Złoczewskiej 4 z przedstawicielem GKRPA w Klonowej raz na kwartał, do dnia
31 stycznia 2023 r.

·

poinformowanie Dyrekcji Zespołu Szkół w Klonowej oraz Sołtysa miejscowości Klonowa o celu planu
priorytetowego oraz zasadach współdziałania w ramach realizacji planu priorytetowego do dnia 27 sierpnia
2022 r.

·

przekazanie informacji Komendantowi Komisariatu Policji w Złoczewie, celem właściwego dyslokowania
patroli służby prewencji do dnia 15 sierpnia 2022 r.

4. Podmioty współpracujące

·

Dyrekcja Zespołu Szkół w Klonowej oraz Sołtys miejscowości Klonowa – utrzymywanie stałego kontaktu z
dzielnicowym i informowanie o wszelkich faktach naruszeń prawa w rejonie boiska przy Zespole Szkół w
Klonowej przy ul. Złoczewskiej 4, co przyczyni się do szybkiego reagowania na wskazane zagrożenie,

·

wspólne kontrole miejsca zagrożonego z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,

·

Komendant Komisariatu Policji w Złoczewie - dyslokowanie patroli w miejscu występowania zagrożenia.

PUNKTY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

1. Urząd Gminy w Klonowej - w każdy poniedziałek w godzinach 10.00 - 12.00
2.Urząd Gminy w Brzeźniu - w każdy czwartek w godzinach 10.00 - 12.00.
3. Urząd gminy w Burzeninie - w każdą środę w godzinach 10.00 - 12.00

