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PLAN

dzMałanża prjoyyTetowego dła rejonu sktażła=ov=oego x'xr 0602
xxa okyes od Oł.02.20ł7 yoku do 3ł.07.20ł7 yoku

S. C!'barakŁerystyka zdmagnyozosvanego zagrożexxja sv re5onże sbmbosvym.
W yssx'iucmony ie)on skyvboss) wcliodzt ) so?ectho t) Jasaei'»ica Re)oii text to re)ory typossto
!% ie)-,kt ./ tazizicorą zabcidową doniow )edrioiocl,anynyrii Na tererue x>xn 'ta. vstępu)e duza itasc fxrm

% tyrrt ekwt» d?ize przedsiębiorstwa Leran'uka Pilch y Paget Meb)e Na terense tego relorru rrxa
sxeclz»br'; Unz4ćl €smux> sv lasxenicys Pogotovita Ra(uriko'cve, Banł Spciklrualcty Sołect'bo Jasxemca
pizecma droga sryhkaezt'r } iid'a s» W { elome tym tjt.icli«.:idzt do zrb;iczne3 iloścx })! tesvępstsv
}) z?agyozense - dokorrvbane pxyet nlri spravcóvv ktts.claezy mtema, kraó'zxe.r> z w'źamamem
ciszkodzeń mieni;i.

2) taysroyerue-!»pO!%a%rlrll[" aikohoNu cJessastac)a mxer,ia ss re)on'ie ,SKY FJARKtJ" v Jasiprncy

oraz skysieru pri.y [hau;d?i.ie (';iriiiiy yv .)asienicy.

'i) hl,"Ik'lLeme ??' Ild pOd'%tdSVXe i)r;ZV)m0%all}'Cll [ghJ'sl€'tl, Xa@rOż.e}]Ńe ] be;'pJtłSkJn'li J)Sa}'I1}
4) r,ieprabtdłosye ):iatkosvame po3azdo'» %% tp)on'ie Osrodka [Arossya w Jasiemcy oraz przv
Komisariacie Policji w .Jasienicy
2. Zakłi'ada«yy ce? do osii7gaxMęcMa

- pro'biadzetite dztałatj profila)tyczr,yc}i w celu zacliosvan:a pvzez niieszkańców czujrxości i

informowat'»ża Policji o wszelk:ch spostrzeżeniach,

- proysadzent«o roz»ozxsai'iia ssxod rmelscnssel społecziioscr i poz.s,y<b?xs,xyana vsszellacl'i inf'orrrxac)i
?Ł)g4C5'( ]] prł }( ! Vłl}(. Słę dO cisialerutt !>{)}<'ł%Có% fŁlh ogranlczerlla teJ4{) ()pl} IX'/eSrępcZOSCli
- ss>elxmniosvame t ograri.iczerue osob txariiva34c)cl'i porządek pravi'iy w rt)ome ,SKY PARKU"

oraz skweru przy UG Jasjet'tica.

- vbyciaganKe konsekxsenc)t pr-ivrxych wobec wlasctcteb pso'» ktorzy rxte dopi}nowah obovxązkov

'ivynikających ze spravowax'?ie'it'i riależytego naJzortx riad zviecętan'xi

- stostywaxiie iepies)t sw smstmku do kietu)4cvch tue sxosu3ąc5ch stę (lo OZlklkO!Va{uxl ,zakazu
:ZatrZ7 In7 vvan.ła sit,?

3. Proponovane cłztałaa'ia wraz 7. terraxaa'xami rea!jzacjm poszczegóŁnych etapóssl zadan
I) - prosadzerhe yo4>ozttariia wśtod lokadxie3 spt>hsczrxoscx vi celu pozyskartia tnfortnac)i (l
e=.=venrxia}risih spiavcacl'i t ,irzekazama ,t)+ /cvsyxm>«st Ktytyitnalntxmaxi s postacr M*skcfurikix
)iiformctcyjaeHo = terinin óo 3 i07.20 k7 roku,

2) - probic«dxconi«x tlyiJt'iłnosri trtlaxrnacy)iie) 'wstod loka)t'ie) społecznosci, po('+r,rez yoznsossyy ]
ruesxl,ancarr'rt na ukolictiiosc ptawidłobpgo tal>ez.1>seczey'ua rruema przed !hrat!zaezarrn,
w}atrtanżat'ni - term3n do 31 .01 .2m 7 roku.

3) - biez4ce kt:imrolo'wai'iie ss tiakcie obci'iodu re)orhu , SKY [2ARł<l?i", skweru pr'ts UG Jasxeruca
oxax re)onu Osioctka Zd obtia vy Jasterncy, zleceme czynrioscx Zespołovvx l'atro!owemu Korrrtsartatu
Polic 1+ !% Itaisysnics zadar'i zwicizaiiycł'a /- koritrol4 (eBo mxe3sc a - 3:t 07 2017 roku,

41 - byciągax'iit» kO}]Sek%v(!)](Jl paaaxvnycł'i ssobec spiaisców ttarusza)ąc)ch Byoiządpk pravmy 31.07.20!7 roku,

4 Podmsoky sspo%praeu)ące w reahzac)t dztałarua pr»orytefo'hego, wraz ze wskazanjetn
p}amxowanych przez nMe do reaHżzac§i zadami
1 ) (-i4gła bsp«iłpx aca z sołtl seiit {asxerucv l vaclnyrm z tego rp3otxu
2', Wspołpraca ie vkolim5 Uizędexn Gx'nim, vr Wasxenscy, (';OK Jasteruca, ł<łubem Spotiowyrn
,DRZEWlARZ'.

5. Pvopmsossiany sposób przekazaavMa spośecznoścj rejoxxu mnforrnacjj o dzjałax'aitt
priorytsowyrn.

'[i toiixyac)e będ4 ptzekaz>"iaiie poc')czas spovkan ye spieczeryst'biem o-az przedstasvxcxełamt
społeczeńsvwa c%. soNtysexv'r, radriymi.
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( stopieii;, ivxtię y nazwiiiko j podpis dzielnicotyegu)

6. Ocena reałźzacji działania prioryteeo'wego.

(m[e3scowrM i data )

(stopjeń, .in'i% { naz'wisko { podp'ss dzielnieowego)

ś

ZA'l')OZNA'ł?,'.E'M S(E:

('llT.le,)'SCO'%%'OlS"C' J. a'iai'?a:)

(m%ejscowosć i dara)

((iiiii::z.ęt). i yxxly>:s .kierovr.jka i}zjel.ii.icc'iwycli)

(pieey.ęt' :t poilpis prze}oźottego kXeyownlka
dz.telnicowych, w przypadku gdy cel rue zosta}
os[ągrUęty)

