
Gmina  - Biskupiec -  2812023
       (nazwa gminy)                 (kod TERYT) 

PROPOZYCJE I WNIOSKI ZGŁASZANE PODCZAS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
NA POZIOMIE GMINNYM

w okresie 01 – 26 lutego 2016 r.

1. Uczestnicy wskazywali następujące formy obrazowania map zagrożeń bezpieczeństwa:
 strona internetowa jednostki Policji – 17 osób
 inna strona internetowa (urzędu miasta/ gminy) – 15 osób
 podczas  organizowania  konsultacji  społecznych  mieszkańców  z przedstawicielami

Policji- 17osób
 media (radio, telewizja, prasa) - 1osoba

2. Mieszkańcy gminy Biskupiec zasugerowali, by mapa zawierała informację w zakresie wykroczeń
przeciwko mieniu, jako tych wpływających na poczucie bezpieczeństwa. 

3. Mieszkańcy  gminy  Biskupiec  w  badaniach  ankietowych  wyrażali  opinię,  iż  w środowiskach
wiejskich kwartalny system debat i konsultacji nie ma sensu, częstotliwość ta jest zbyt duża i nie
spotka się z zainteresowaniem.

4. Sołtysi  gm.  Biskupiec  wyrazili  opinię,  że  wystarczającą  formą  kontaktu  dla  nich  jest  kontakt
z dzielnicowym.  Również  obecny  na  konsultacji  kierownicy  komórek   różnych  instytucji
i podmiotów  potwierdzili  brak  konieczności  tak  częstych  tych  spotkań  zwracając  uwagę,  że
większość  informacji  jest  przekazywania  przedstawicielom  policji  w  trakcie  różnego  rodzaju
zaplanowanych lub roboczych spotkań.

5. Wnioskowano o zwiększoną liczbę służb w porach wieczorowych, w trakcie trwania dyskotek oraz
o kontrolę prędkości na drogach serwisowych wzdłuż DK-16.

6. Mieszkaniec  zaapelował  o  ograniczenie  ruchu  samochodowego  na  ul.  Polnej  w  Biskupcu
w związku z  tym,  iż  drogą tą  poruszają  się  dzieci,  a  przejazd nią  jest  bardzo wąski  i  nie  ma
pobocza.

7. W zakresie infrastruktury przestrzeni publicznej mającej wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców
wskazano na:
 nieoświetlone lub słabo oświetlone przejścia dla pieszych - 4 wskazania;
 niewłaściwą  organizację  ruchu  ulicznego,  w  tym  na  oznakowanie  dodatkowe,  np.  zakaz

skrętu w lewo na skrzyżowaniu przy Biedronce w Biskupcu, jadąc w kierunku ul. 1 Maja do
Bartoszyc; ul. Niepodległości – kierunek Bartoszyce - 1 wskazanie.

8. W  zakresie  zagrożeń  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym  wymienione  zostały  następujące
zagrożenia:

 kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu -  2 wskazania;

 kierowanie pojazdem bez uprawnień –   2 wskazania;

 nieodpowiednio oznakowani piesi i nieoświetleni rowerzyści po zmroku - 1 wskazanie;

 nadmierna prędkość w mieście i  terenach wiejskich  (zwłaszcza w rejonie szkół)  – 4
wskazania.

9. Trzech uczestników konsultacji  wskazało na zagrożenie przestępczością kryminalną,  związaną
z pobiciami i kradzieżami. 

10. Zwrócono uwagę na problem wykorzystywania seksualnego dzieci.
11. Dla uczestników konsultacji zagrożeniem jest dostępność narkotyków i dopalaczy (7 wskazań),

a także sprzedaż papierosów i alkoholu osobom nieletnim (po 2 wskazania).
12. Jeden z  uczestników zwrócił  uwagę  na  zagrożenia  związane  z  hodowlą  niebezpiecznych  ras

psów.
13. Wśród miejsc zagrożonych wymienione zostały: okolice Tesco w Biskupcu jako plac do kręcenia

„bączków”; Jezioro Kraksy (również zimą – wysepka) oraz okolice Starej Kaflarni w Biskupcu.



14. Uczestnicy  wskazywali  na  następujące  zagrożenia  wykroczeniami  szczególnie  uciążliwymi
społecznie 
a. wykroczenia  przeciwko  porządkowi  i  spokojowi  publicznemu  (młodzież  pod  wpływem

alkoholu,  hałasująca  w  parkach  i  na  placach  zabaw,  spożywająca  alkohol  na  klatkach
schodowych budynków) – 2 wskazania;

b. wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego (niszczenie mienia, wandalizm) – 4
wskazania;

c. wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, np. w okolicach placu zabaw
na ul. Kopernika w Biskupcu, w parku miejskim) – 5 wskazań.

Zdiagnozowane zagrożenia i oczekiwania zgłoszone podczas konsultacji społecznych przekazane zostały
do realizacji poszczególnym jednostkom i komórkom organizacyjnym Komisariatu Policji w Biskupcu,

a także na bieżąco  przekazywane są właściwym rzeczowo i miejscowo instytucjom i służbom.
Ponadto zostały one uwzględnione w analizie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.


