Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 2
na okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

1). Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
W rejonie służbowym nr 2 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych działań jest
nieprawidłowe parkowanie pojazdów w rejonie ul. Armii Kraków 37-45. Wykroczenia występują
w ciągu całego dnia, głównie jednak w godzinach od 10.00 do 15.00.
Zagrożenie zidentyfikowane zostało na podstawie zgłoszeń w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa.
2). Zakładany cel do osiągnięcia.
Doprowadzenie do spadku ilości wykroczeń poprzez oddziaływanie prewencyjne oraz wyciąganie
konsekwencji prawnych. Cel zostanie osiągnięty w przypadku spadku liczby ujawnianych w tym
rejonie wykroczeń dotyczących nieprawidłowego parkowania oraz w przypadku spadku liczby
nanoszonych zagrożeń w KMZB.
3). Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów działań.
-) Przez cały okras realizacji planu dokonywanie częstych kontroli w rejonie ul. Armii Kraków,
dokonywanie obserwacji, stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia dotyczące
nieprawidłowego parkowania.
-) W okresie od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r. sporządzenie wniosku o dyslokację służby
policjantów Wydziału Ruchu Drogowego i Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego w godzinach od
10.00 do 15.00 w rejon ul. Armii Kraków w Biłgoraju celem reagowania na nieprawidłowo
parkujące pojazdy.
-) W okresie od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r. prowadzenie spotkań z mieszkańcami ulicy Armii
Kraków i Wspólnoty Mieszkaniowej bloku 39, na temat nieprawidłowego parkowania
występującego we wskazanym miejscu, ewentualnych możliwościach rozwiązania tego problemu
oraz możliwych do poniesienia konsekwencjach prawnych w przypadku ujawnienia takich
wykroczeń.
-) W okresie od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r. wystąpienie z wnioskiem do Straży Miejskiej
w Biłgoraju o częstsze kontrole wskazanego miejsca.

4). Podmioty biorące udział w realizacji zadań priorytetowych:
-) Wspólnota Mieszkaniowa Armii Kraków 39 (w okresie od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r.
udostępnienie pomieszczenia do przeprowadzenia spotkań, rozważenie możliwości powiększenia
parkingu, zgłaszanie popełnianych wykroczeń za pomocą KMZB).
-) Mieszkańcy okolicznych posesji przy ul. Armii Kraków (współpraca przez cały okres realizacji
planu, zgłaszanie popełnianych wykroczeń).
-) Straż Miejska w Biłgoraju (przez cały okres realizacji planu dokonywanie kontroli wskazanego
miejsca, reagowanie na popełniane wykroczenia).
5). Sposób przekazania lokalnej społeczności informacji o podejmowanych działaniach
priorytetowych:
-) Umieszczenie informacji o planowanym działaniu na stronie internetowej KPP w Biłgoraju.
-) Lokalne media, które zamieszczą informację o planowanym działaniu.
-) Informowanie mieszkańców ul. Armii Kraków w trakcie spotkań lub odwiedzin posesyjnych.

