Propozycje i wnioski zgłaszane podczas konsultacji społecznych
Sygnalizowane zagrożenia
Gmina Chrzanów
Balin, ul. Spółdzielców rejon boiska, ul. Lipowa tzw „Grzybek”. Okres wiosenno - letni,
gromadzenie się osób, niszczenie mienia, zakłócenia ładu i porządku publicznego.
Chrzanów, ul. Piastowska rejon bloku nr 36 - gromadzenie się osób zakłócających ład i
prządek publiczny, spożywających alkohol.
Chrzanów, ul. Kadłubek, ul. Matejki i ul. Krasickiego, Rynek. Nieprawidłowe parkowanie
pojazdów, wjazd do Rynku (zakaz ruchu).
Chrzanów, ul. Al. Henryka, ul. Sądowa, ul. Kadłubek. Weekendy, godz. nocne. Niszczenie
mienia, zakłócenia ładu i porządku.
Chrzanów, ul. Henryka Jordana. Nieprawidłowe parkowanie pojazdów.
Gmina Trzebinia
Trzebinia, ul. Osiedle Krakowska – grupowanie się młodzieży, spożywanie alkoholu
Trzebinia, ul. Wiśniowa – niszczenie elewacji budynków - graffitti
Gmina Libiąż
Żarki, ul. Klubowa. Pora wieczorowa. Niszczenie mienia przez grupy młodzieży.
Żarki, ul. Piastów. Przekraczanie prędkości.
Żarki, ul. Astronautów. Nieprawidłowe parkowanie pojazdów.
Gromiec, Rejon boiska piłkarskiego. Godz. późno popołudniowe i wieczorne, niszczenie
mienia.
Gromiec, ul. Broniewskiego, ul. Nadwiślańska. Przekraczanie prędkości.
Libiąż, ul. Piłsudskiego, ul. Paderewskiego, ul. Konopnickiej, ul. Jana Pawła II.
Nieprawidłowe parkowanie pojazdów.
Libiąż ul. Wojska Polskiego. Kierujący jeżdżą drogą jednokierunkową niezgodnie z
przepisami.
Gmina Alwernia
Alwernia, ul. Relaksowa, rejon boiska. Gromadzenie się młodzieży, spożywanie alkoholu.
Alwernia, ul. Nowowiejska. Przekraczanie prędkości.
Brodła, ul. Źródlana, ul. Edukacyjna. Rejon placu zabaw. Młodzież zaśmiecająca teren.
Poręba Żegoty, skrzyżowanie ul. Leśnej, ul. Irysowej i ul. Św. Józefa grupowanie się
młodzieży, która przyjeżdża samochodami, zakłócenie porządku publicznego, używanie słów
wulgarnych, zaśmiecanie.
Nieporaz, ul. Tenczyńska, rejon świetlicy. Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, nadmierna
prędkość pojazdów.
Nieporaz, ul. Dąbrowa pod wiaduktem A4. Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie.
Grojec, ul. Głowackiego, rejom placu Jana Pawła II. Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie.
Grojec, ul. Grojecka. Wykroczenia w ruchu drogowym, nadmierna prędkość pojazdów.
Gmina Babice
Babice, ul. Zamkowa. Godz. wieczorne, gromadzenie się młodzieży.
Babice, Rejon Szkoły. Gromadzenie się młodzieży, spożywanie alkoholu.
Wygiełzów, ul. Oświęcimska. Przekraczanie prędkości.
Wygiełzów, ul. Grodzisko. Godz. wieczorowo – nocne, gromadzenie się młodzieży
Jankowice, ul. Sportowa rejon boiska sportowego. Niszczenie mienia, zaśmiecanie.

Jankowice, ul. Okrężna. Rejon parku i sklepu spożywczego. Spożywanie alkoholu, niszczenie
mienia.
Jankowice, ul. Jana Pawła II, rejon nowego cmentarza. Niszczenie mienia i kradzieże drewna
z lasów.
Rozkochów, ul. Chemików, rejon placu zabaw. Spożywanie alkoholu.
Rozkochów, ul. Łąkowa. Zaśmiecanie i wyrzucanie odpadów wielkogabarytowych.
Rozkochów, rejon zakola rzeki Wisła i łowiska „Karaś”. Zaśmiecanie i spożywanie alkoholu.
Olszyny, ul. Wiślana, rejon boiska sportowego. Spożywanie alkoholu, kradzieże drewna z
lasu.
Olszyny, ul. Zatorska. Wykroczenia w ruchu drogowym.
Oczekiwania wobec Policji – działanie na zagrożenia
Kierowanie większej liczby patroli we wskazane miejsca zgodnie z zasygnalizowanymi
zagrożeniami.
Przedstawiciele samorządów lokalnych, po wstępnym zapoznaniu się z tworzeniem map
zagrożenia, zgłaszali wiele cennych inicjatyw, które pozwoliły na lepsze funkcjonowanie
takich map, np.
zwiększenie zaangażowania przedstawicieli samorządu w kreowaniu zachowań
zwiększających bezpieczeństwo lokalne jak również opracowanie harmonogramu
czynnego uczestnictwa Policji w spotkaniach z radami sołeckimi, osiedlowymi.
Tworzenie przez Policję, paneli obywatelskich, polegających na regularnym zasięganiu, w
różnych okresach czasu, opinii większej, reprezentatywnej grupy mieszkańców.
Propagowanie dostępności innych instytucji, poza Policją, obsługujących wybrane
kategorie zagrożeń (Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Sanepid, Pogotowie Gazowe,
Energetyczne i inne).

