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DZIELNICOWI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GRYFICACH
UWAGA!
Podane adresy mailowe ułatwią Tobie kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie,
wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod 997 lub 112.

MIASTO I GMINA GRYFICE:
Rejon służbowy nr 1 , dzielnicowy - mł. asp. Dorota Byra, pokój nr 105, tel. 91 38
57 523, tel. kom. 571 323 773. e - mail: dzielnicowy.gryfice1@sc.policja.gov.pl

Wykaz ulic:
Armii Krajowej, Cukrownicza, Dworcowa, Fabryczna, Górska, Jasna, Kamienna Brama, Kościuszki od nr 18 do nr 39 oraz od nr
43 do nr 56A, Ks. Ruta 1-32, Leśna, Litewska, Nadrzeczna, Niekładzka, Niepodległości 1-52, Nowy Świat, Orzeszkowej,
Piłsudskiego, Szewska, Pocztowa, Rapackiego, Wałowa 1-9, 3-go Maja 1, 1a i 4, 6-go Marca, Wojska Polskiego od nr 38 do
końca (bez nr 102 i 103), Klasztorna,Koszarowa, Bracka
Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku:

W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 1 ustalono, że jednym z problemów
tego rejonu są przypadki nieprawidłowego parkowania pojazdów na chodniku przy sklepie Lewiatan mieszczącego się przy ul.
Nowy Świat 13.W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie
w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

Rejon służbowy nr 2 , p.o. dzielnicowego - st. post. Piotr Kalinowski,pokój nr 106,
tel. 91 38 57 528, tel. kom. 571
323 782, e - mail:
dzielnicowy.gryfice2@sc.policja.gov.pl

Wykaz ulic:
Akacjowa, Bankowa, Brzozowa, Broniszewska, Bydgoska, Działkowa, Grudziądźka, Jana Dąbskiego, Klonowa, Kwiatowa,
Parkowa, Piastów, Pionierska, Polna, Rodziewiczówny, Różana, Spacerowa, Sportowa, Sosnowa, Słowiańska, Słowackiego,
Śniadeckich, Tenisowa, Warszawska, Wesoła, 1 - Go Maja, Curie - Skłodowskiej, Lazurowa,Panoramiczna, Tęczowa, Pogodna,
Widokowa, Jaśminowa, Tarasowa, Bukowa, Wierzbowa, Lipowa, Dębowa ,
Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku:
W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 2ustalono, że jednym z problemów
tego rejonu są przypadki spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem jego spożywania oraz zakłócaniem porządku
publicznego tj w Parku Miejskim od ul. Parkowej przy parkingach samochodowych. W związku z powyższym podjęto decyzję
o przeprowadzeniu działania priorytetowego w w/w rejonie celem wyeliminowania tych wykroczeń.

Rejon służbowy nr 3 , dzielnicowy – p.o. st. sierż. Mieszko Sudoł, pokój nr 106, tel.
91
38
57
528,
tel.
kom.
571
323
776,
e
mail:
dzielnicowy.gryfice3@sc.policja.gov.pl

Wykaz ulic:
Asnyka, Barakowa, Błonie, Bursztynowa, Brylantowa, Cicha, Chabrowa, Gdańska, Gdyńska, Grunwaldzka, Irysowa,
Kamieńska, Kaliska, Kościuszko od nr 1 do nr 17 i od nr 57 do nr 75, Konopnickiej, Ks. Ruta od nr 33 do nr 89, Kraszewskiego,
Leśna, Łąkowa, Mała, Młyńska, Mickiewicza, Niechorska, Niepodległości od nr 53 do końca, Ogrodowa, Osada Zdrój, Orkana,
Perłowa, Plac Zwycięstwa, Palińskiego, Podgórna, Podwiejska, Piaskowa, Pomorska, Bolesława Prusa Przestrzenna, Mikołaja
Reja, Reymonta, Rubinowa, Sienkiewicza, Kościelna, Słoneczna, Strzelecka, Starogrodzka, Sopocka, Szmaragdowa, Szafirowa,
Średnia, Trzygłowska, Tuwima, Turkusowa, Wałowa od nr 10 do nr 34, Wiśniowa, Westerplatte, Wojska Polskiego od nr 1 do
nr 37 oraz nr 102 i nr 103, Wybudowanie, Zdrojowa, Zielona, Żeromskiego, 3 - go Maja, 11-go Listopada, Wrzosowa,
Morelowa, Malinowa, Liliowa.
Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku:
W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 3 ustalono, że jednym z problemów
tego rejonu jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w miejscach objętych zakazem jego spożywania a także
zakłócających porządek publiczny. Do tego typu incydentów dochodzi na deptaku przy ul. Ks. Stanisława Ruta 97 w różnych
porach dnia. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego w w/w rejonie celem
wyeliminowania tych wykroczeń.

Rejon służbowy nr 4 , dzielnicowy – mł. asp. Cezary Pasternak,pokój nr 101, tel. 91
38 57 551, tel. kom. 571 323 775e - mail: dzielnicowy.gryfice4@sc.policja.gov.pl

Wykaz miejscowości:
Borzęcin, Dziadowo, Dobrzyń, Grądy, Górzyca, Kowalewo, Lubieszewo, Łopianów, Mierzyn, Niekładź, Niedźwiedziska, Otok,
Prusinowo, Przybiernówko, Raduń, Rotnowo, Rzęskowo (ulice: Leśna Polana, Kukułcza, Czajki, Jaskółcza, Pliszki, Leśna Ostoja,
Sowia, Orla, Żurawia, Sokoła, Krucza, Sikorki, Topolowa)., Sikory, Skalin, Stawno, Skowrony, Sokołów, Smolęcin, Wilczkowo,
Witno, Zacisze, Zielin.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku:
W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 4 oraz m.in. sołtysem m.
Lubieszewo ustalono, że jednym z problemów tego rejonu są przypadki braku oznaczeń numerów porządkowych zabudowań
mieszkalnych. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego w w/w rejonie celem
wyeliminowania tych wykroczeń.

Rejon służbowy nr 5, dzielnicowy – asp. Anna Frank, pokój nr 105, tel. 91 38 57 523,
tel. kom. 571 323 772, e - mail: dzielnicowy.gryfice5@sc.policja.gov.pl

Wykaz miejscowości:
Barkowo, Baszewice, Borzyszewo (ulice: Graniczna, Owocowa, Rolna), Brodniki (ulice: Lawendowa, Sezamkowa, Żwirki i
Wigury), Grębocin, Grochów, Krakowice, Jabłonowo (ulice: Żytnia, Kalinowa), Jasiel, Kołomąć, Kukań, Lubin, Lubków, Ościęcin,
Podłęcze, Popiele, Rzęsin, Rybokarty, Starkowo, Świeszewo, Trzygłów, Waniorowo, Wołczyno, Zaleszczyce, Zagórcze.
Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku:
W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 5 ustalono, że problemem tego
rejonu są sytuacje gromadzenia się osób na przystanku autobusowym w miejscowości Ościęcin i zakłócaniem ładu i
porządku publicznego oraz zaśmiecaniem i zanieczyszczaniem miejsc użyteczności publicznej. Do takich incydentów
dochodzi w porze popołudniowej i wieczorowej , szczególnie wiosną i latem. Przystanek autobusowy znajduje się przy
zjeździe na cmentarz. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego w w/w rejonie
celem wyeliminowania tych wykroczeń.

GMINA BROJCE:
Rejon służbowy Brojce, dzielnicowy – asp. szt. Michał Łukaszewski,pokój nr 1 na
parterze w budynku Ośrodka Zdrowia w Brojcach, tel. 91 38 61 107, tel. kom. 571
323 771, e - mail: dzielnicowy.brojce6@sc.policja.gov.pl

Wykaz miejscowości:
Brojce, Bielikowo, Cieszyce, Dargosław, Darżewo, Grąd, Kiełpino, Kolonia Przybiernowo, Łatno, Mołstowo, Pruszcz,
Przybiernowo, Raciborów, Smokęcino, Strzykocin, Stołąż, Tąpadły, Uniestowo, Żukowo.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku:
W wyniku prowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego a także analizy stnu bezpieczeństwa
rejonu nr 6 ustalono, że najczęstrzym problemem są przypadki wolno biegających psów na terenie Gminy Brojce.

Niedopełnienie obowiązku w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami przez ich właścicieli lub opiekunów m.in. nie
stosowanie smyczy lub kagańca może stanowić wykroczenie związane z niezachowaniem zwykłych lub nakazanych środków
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego
w w/w rejonie celem wyeliminowania tych wykroczeń we współpracy z Gminą Brojce i Radą Sołecką.

KOMISARIAT POLICJI W REWALU:
UWAGA!
Podane adresy mailowe ułatwią Tobie kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o
przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków
ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod 997 lub 112.

Gmina Rewal:
Rejon służbowy nr 1, dzielnicowy - asp. Paweł Pabin, pokój nr 6, tel. 91 38 52 866,
tel. kom. 571 323 781, e - mail: dzielnicowy.rewal1@sc.policja.gov.pl

Wykaz miejscowości:
Pobierowo, Pustkowo
Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku:
W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 1ustalono, że problemem tego
rejonu są sytuacje związane z niestosowaniem się kierujących pojazdami do znaków drogowych i zasad ruchu drogowego np.
kierowanie pojazdami niezgodnie z nakazanym kierunkiem jazdy tj., na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul.
Jana z Kolna w miejscowości Pobierowo. Do tego typy sytuacji dochodzi w godzinach porannych i popołudniowych niezależnie
od pory roku. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego w w/w rejonie celem
wyeliminowania tych wykroczeń.

Rejon służbowy nr 2, dzielnicowy - mł. asp. Grzegorz Szabelski , pokój nr 6, tel. 91
38 52 866, tel. kom. 571 323 780 e - mail: dzielnicowy.rewal2@sc.policja.gov.pl

Wykaz miejscowości:
Rewal, Trzęsacz, Śliwin

Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku:
W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 2ustalono, że problemem tego
rejonu są starty, lądowania i latanie w Trzęsaczu z otwartego terenu klifu i jego obrębie urządzeniami typu paralotnie. W
okresie od 01 kwietnia 2018 do 30 września 2018 jaskółki brzegówki wewnątrz klifu maja gniazda i w tym okresie zabronione
jest ich płoszenie. Wykroczenia, których się dopuszczają paralotniarze wykonując starty i lądowania w obrębie klifu
występują w zależności od siły i kierunku wiatru. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania
priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

Rejon służbowy nr 3, dzielnicowy - sierż. szt. Mateusz Sito, pokój nr 5, tel. 91 38 52
864, tel. kom. 571 323 779 e - mail: dzielnicowy.rewal3@sc.policja.gov.pl

Wykaz miejscowości:
Niechorze, Pogorzelica
Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku:
W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 3 ustalono, że problemem tego
rejonu są sytuacje związane z zagrożeniem dotyczącym kradzieży rowerów zwłaszcza w miejscowości Pogorzelica. Należy
pamiętać, że kradzież może stanowić przestępstwo lub wykroczenie w zależności od wartości skradzionego przedmiotu np.
roweru. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu
wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

Gmina Karnice:

Rejon służbowy nr 4, p.o. dzielnicowego - st. sierż. Dawid Cebulak, pokój nr 4, tel.
91 38 52 864, tel kom. 571 323 783, e - mail: dzielnicowy.rewal4@sc.policja.gov.pl

Wykaz miejscowości:
Dzielnicowy obsługuje wszystkie miejscowości Gminy Karnice tj.: Czaplin Mały, Cerkwica, Ciećmierz, Czaplice, Czaplin Wielki,
Dreżewo, Drozdowo, Drozdówko, Gocławice, Gościmierz, Janowo, Karnice, Konarzewo,Kusin, Lędzin, Modlimowo, Mojszewo,
Niczonów, Niedysz, Ninikowo, Niwy, Paprotno, Pogorzelica, Skalno, Skrobotowo, Trzeszyn, Węgorzyn, Witomierz, Zapole.
Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku:
W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 4ustalono, że problemem tego
rejonu są gry i zabawy dzieci na ul. Słonecznej w miejscowości Cerkwica, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym dla kierujących i niebezpieczeństwo dla bawiących się tam dzieci. W związku z powyższym podjęto decyzję o
przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zagrożeń z tym związanych.

KOMISARIAT POLICJI W TRZEBIATOWIE:
UWAGA!
Podane adresy mailowe ułatwią Tobie kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o
przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków
ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod 997 lub 112.

Miasto i Gmina Trzebiatów:
Rejon służbowy nr 1, dzielnicowy – mł. asp. Łukasz Kierznowski, pokój nr 2, tel. 91

38
52
878,
tel.
kom.
667
094
dzielnicowy.trzebiatow1@sc.policja.gov.pl

044

e

-

mail:

Wykaz ulic:
Białoboki, Ciasna, Cicha, Daszyńskiego, Dąbrówki, Grzybowa, Jagiełły, Kamieniecka, Kościuszki, Kręta, Leśna, Lipowa, Łąkowa,
1-go Maja, Mała, Mickiewicza, Mleczna, Morska, Muzealna, Ogrodowa, Parkowa, Pietruszkowa, Plac Lipowy, Plac Muzealny,
Polna, Poniatowskiego, Półwiejska, Przyłączna, II Pułku Ułanów, Pusta, Rzemieślnicza, Spokojna, Sportowa, Strusia, Targowa,
Waryńskiego, Wąska, Witosa, Wojska Polskiego, Zagórska, Zajazdowa, Zielona, Żółwia, Żytnia.
Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku:
W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 1 ustalono, że problemem tego
rejonu są przypadki gromadzenia się młodzieży oraz osób spożywających alkohol, zaśmiecania oraz zakłócania porządku
publicznego w rejonie ul. Wodnej w Trzebiatowie co wpływa negatywnie na wizerunek miasta i przyjeżdżających tam
turystów. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w
celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

Rejon służbowy nr 2, dzielnicowy - sierż. szt. Tomasz Odebralski, pokój nr 1 tel. 91
38
52
872,
tel.
kom.
571
323
784
e
mail:
dzielnicowy.trzebiatow2@sc.policja.gov.pl

Wykaz ulic:
Diamentowa, Długa, Dolna, Dworcowa, Głęboka, Jaromin, Jana Pawła II, Kasprowicza, Kilińskiego, Kołobrzeska, Kopernika,
Koralowa, Kozia, Królowej Jadwigi, Kryształowa, Kwiatowa, Łukowa, 3 maja, Małej Kolejki, 8 Marca, Miła, Mostowa,
Nadbrzeżna, Nowa, Okrzei, Osiedlowa, Perłowa, Piaskowa, Plac Zjednoczenia, Plac Zwycięstwa, Platynowa, Pocztowa,
Podmiejska, Pogodna, Przejazdowa, Radosna, Rolnicza, Rubinowa, Rybia, Rynek, Rzeźnicka, Sarnia, Sienkiewicza, Słoneczna,
Słowackiego, Spacerowa, Srebrna, Stacja Mokre, Strumykowa,

Śluzowa, Środkowa,Szafirowa, Szmaragdowa, Torowa,

Turkusowa, Wiejska, Wiosenna, Wodna, Wspólna, Wolności, Złota, Żabia, Żeromskiego.
Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku:
W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 2 ustalono, że problemem tego
rejonu są przypadki gromadzenia się osób spożywających alkohol w rejonie skweru przy ul. Mostowej oraz Strumykowej w
Trzebiatowie, będąc pod wpływem alkoholu zakłócają ład i porządek oraz zaśmiecają i zanieczyszczają okolice skweru.
Sytuacje takie mają miejsce w godzinach popołudniowych i wieczornych niezależnie od pory roku. W związku z powyższym
podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań
niezgodnych z prawem.

Rejon służbowy nr 3, dzielnicowy - asp. szt. Piotr Prętki, pokój nr 1, tel. 91 38 52
872, tel. kom. 571 323 777, e - mail: dzielnicowy.trzebiatow3@sc.policja.gov.pl

Wykaz miejscowości:
Chełm Gryficki, Chomętowo, Gąbin, Gołańcz Pomorska, Gosław, Kłodkowo, Lewice, Mirosławice, Paliczyno, Rogozina,
Sadlenko, Sadlno, Siemidarżno, Wlewo, Włodarka, Zapolice.
Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku:
W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 3 ustalono, że problemem tego
rejonu są przypadki gromadzenia się osób spożywających alkohol w rejonie sklepów spożywczych w Mirosławicach i
Lewicach. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają ład i porządek oraz zaśmiecają i zanieczyszczają okolice sklepów.
Sytuacje takie mają miejsce w godzinach popołudniowych i wieczornych niezależnie od pory roku. W związku z powyższym
podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań
niezgodnych z prawem.

Rejon służbowy nr 4, p.o. dzielnicowego - sierż. szt. Robert Blachura, pokój nr 2,
tel. 91 38 52 882, tel. kom. 571 323 778, e - mail:
dzielnicowy.trzebiatow4@sc.policja.gov.pl

Wykaz miejscowości:
Bieczynko, Bieczyno, Gorzysław, Mrzeżyno, Nowielice, Roby, Rogowo, Trzebusz.
Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku:
W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 4 ustalono, że problemem tego
rejonu są przypadki braku prawidłowego oznaczenia budynków jak też całych posesji gospodarstw rolnych co w przypadku
podejmowania czynności ratowniczych np. przez pogotowie ratunkowe lub inne służby, szczególnie w porze wieczorowo –
nocnej stwarza problem z szybkim i bezpośrednim dotarciem do miejsc – adresów gdzie znajdują się osoby oczekujące
pomocy. Problem ten dotyczy szczególnie miejscowości: Nowielice, Trzebusz, Gorzysław, Bieczyno, Bieczynko, Roby oraz
miejscowości nadmorskich tj Mrzeżyna i Rogowa. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania
priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania powyższych sytuacji i prawidłowego oznaczenia posesji.

POSTERUNEK POLICJI W PŁOTACH:
UWAGA!

Podane adresy mailowe ułatwią Tobie kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o
przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków
ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod 997 lub 112.

Miasto i Gmina Płoty:
Rejon służbowy nr 1, dzielnicowy – asp. Fabian Karwowski, pokój nr 4 tel. 91 38 57
573, tel. kom. 571 323 786, e - mail: dzielnicowy.ploty1@sc.policja.gov.pl

Wykaz ulic:
Adama Mickiewicza, Aleja Spacerowa, Bolesława Prusa, Cicha, Dworcowa, Fryderyka Chopina, Górna, Grabowa, Grunwaldzka,
Henryka Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Ignacego Łukasiewicza, Ignacego Paderewskiego, Jagiellonów, Jana III Sobieskiego,
Jana Kochanowskiego, Jana Matejki, Jedności Narodowej, Juliusza Słowackiego,Klonowa, Kolejowa, Kolonia Nowogardzka,
Krótka, Lipowa, Łobeska, Marii Curie Skłodowskiej, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Nadrzeczna, Nowogardzka, Ogrodowa,
Olchowa, 700 - lecia, Parkowa, Piaskowa, Piastowa, Polna, Przechodnia, Przestrzenna, Słoneczna, Stanisława Moniuszki,
Stefana Batorego, Strumykowa, Tadeusza Kościuszki, Tadeusza Rejtana, Wiejska, Włądysława Reymonta,Wodna, Zamkowa,
Stefana Żeromskiego, Żwirki i Wigury .
Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019roku:
W wyniku prowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego rejonu nr 1 ustalono, że najczęstrzym
problemem są przypadki gromadzenia się młodzieży oraz spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem jego
spożywania, a także zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania. Do takich incydentów dochodzi m.in. na ul.
Jedności Narodowej w Płotach, gdzie usytuowane są ciągi handlowe w godzinach popołudniowych i wieczorowo nocnych. W
związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego w w/w rejonie celem wyeliminowania
tych wykroczeń.

Rejon służbowy nr 2, dzielnicowy - sierż. szt. Adam Jankowski, pokój nr 4, tel. 91
38 57 574, tek. kom. 571 323 785 e - mail: dzielnicowy.ploty2@sc.policja.gov.pl

Wykaz miejscowości:
Słudwia, Dobiesław, Łowiska, Czarne, Jarzysław, Mankowiczki Gościejewo, Makowice, Makowiska, Wilczyniec, Lisowo,
Wyszogóra, Potuliniec, Łęczna, Wytok, Truskolas, Gardomino, Mechowo, Sowno, Krężel, Karczewie.
Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019roku:
W wyniku prowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 2 ustalono, że problemem tego rejonu
są sytuacje związane z gromadzeniem się osób spożywających alkohol oraz zakłócających porządek publiczny w
miejscowości Potuliniec i Czarne w obrębie znajdujących się tam placów zabaw. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu,
zaśmiecają miejsca publiczne, zakłócają ład i porządek publiczny oraz wzbudzają niepokój wśród dzieci, które przychodzą
tam się bawić. Do tego typu sytuacji dochodzi w różnych porach jednak najczęściej są to pory wieczorowo nocne. W związku
z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego w w/w rejonie celem wyeliminowania zachowań
niezgodnych z prawem

Rejon służbowy nr 3, dzielnicowy - sierż. szt. Artur Kozłowski, pokój nr 4, tel. 91
38 57 573 , tel. kom. 571 323 787,e - mail: dzielnicowy.ploty3@sc.policja.gov.pl

Wykaz miejscowości:
Kocierz, Kopaniny, Bądkowo, Natolewice, Modlimowo, Wyszobór, Charnowo, Dalimierz, Natolewiczki, Pniewo, Pniewko,
Wicimice, Wicimiczki, Darszyce, Dąbie, Gostyń Łobeski, Gostyński Bród, Luciąża, Kłodno, Ostrobodno, Kobuz.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku:
W wyniku prowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego a także analizy stanu bezpieczeństwa
rejonu służbowego nr 3 ustalono, że problem w tym rejonie służbowym stanowi gromadzenia się osób w godzinach
wieczorowo – nocnych na przystanku autobusowym w miejscowości Wyszobór. Gromadzące się tam osoby spożywają napoje
alkoholowe, zaśmiecają to miejsce, palą papierosy oraz zakłócają ciszę nocną a także dewastują wiatę przystanku
autobusowego. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego w w/w rejonie celem
wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem i uciążliwych społecznie..
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