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Komendanta Powiatowego Policji
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na terenie powiatu j aro sławskiego
2a201,4 rok.
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INFORMACJA
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego

na terenie powiatu jarosławskiego za2014 r.

ogólna charakterystvka obszaru.

Powiat jarosławski na wschodzie opiera się o granicę z Ukrainą, graniczy
z powiatami: lubaczowskim - na północy, przeworskim - na zachodzie
i przemyskim na południu. Terytorium podzielone jest na miasta: Jarosław,
Radymno, Pruchnik oraz na gminy wiejskie: Jarosław, Pawłosiów, Chłopice,
Radymno , Laszki, Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, Wiązownica.

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu swoim zasięgiem terytorialnym
obejmuje obszar administracyjny powiatu jarosławskiego województwa
podkarpackiego. Powiat jarosławski położony jest w południowo _ wschodniej
części Polski, w województwie podkarpackim. Lezy na ważnym szlaku
komunikacyjnym drogowym i kolejowym, przy międzynarodowej trasie E _ 40 oraz
przyszłej autostradzie A _ 4 Niemcy - Ukraina. Wschodnia część powiatu pokrywa
się na długoŚci 7 km z granicąukrainską i stanowi swoistą ,,bramę na Wschód''.

Terytorialnie powiat swoim zasięgiem obejmuje 11 gmin; 3 gminy miejskie;
Jarosław Radymno i Pruchnik oraz 8 gmin wiejskich; Chłopice, Jarosław, Laszkt,
Pawłosiów, Radymno, Rokietnica, Roźwienica i Wiązownica.

Obszar powiatu wynosi IO29 km2, co stanowi ok. 6 o/o powierzchni
województwa podkarpackiego' na którym zamieszkuje ok. I24 tys. osób, Z czego
6I o/o na terenach wiejskich. obszar powiatu rozciąga się na dwóch krainach
geograficznych. Przeważająca część znajduje się w Kotlinie Sandomierskiej,
a nieznaczny południowy górski kraniec naleĘ do Pogórza Karpackiego.

PrzepŁywajaca ptzez powiat rzeka San dzieii go na częśĆ prawobrzeżną
niższą t częśc \ewobrzeżną wyższą. oprócz rzekt San na terenie powiatu znajduje
się ujęcie wody w miejscowości Munina, akwen wodny ,,Babionka'', rzeka
Lubaczówka, zaIew w miejscowości Radawa, akwen wodny ,,ZEK" w Radymnie,
rzeki Wisznia i Szkło. Bogactwem naturalnym powiatu są lasy porastajace ok. 22
7o powierzchni.

w miejscowości Korczowa znajduje się drogowe przejście graniczne
odpowiadajace standardom europejskim, które funkcjonuje od roku 1998.

Najwazni ejsze obiekty administracj i samorządowej to :

o Starostwo Powiatowe z siedzibąprzy ul. Jana Pawła II 17,
o łJrząd Miasta z siedzibąprzy uL Rynek 1,

o |Jrząd Gminy z sl'edzlbąprzy :uI. Piekarskiej,

o lJrząd Miasta z siedzibąprzy wI. Lwowskiej 20,
o lJrząd Gminy z siedzibąprzy .uI. Lwowskiej 38.

Ponadto na terenie Jarosławia znaj&ąą Się banki, które posiadaja własną
ochronę wewnętrzną. Na terenie Jarosławia znajdwją się zakłady przemysłowe:

W większości placówki handlowe na terenie Jarosławia znajdują się przy
ulicach Słowackiego, Pruchnickiej, Jana Pawła II, Grunwaldzkiej, 3-go Maja
i Grodzkiej.
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Na terenie rampy kolejowej przy uI. Elektrownianej we wtorki i piątki
każdego tygodnia odby.wa się bazar handlowy.

Do więksZyCn' obiektów handlowych zaIiczają się:

gdzie pr zebyw aj ą liczne grupy mie szkańców dokonuj ąc zakup ow .

W Radymnie główne centrum handlowe znajdwje się na Rynku oraz przy
ul. Lwowskiej .Przy tej ulicy prowadzony jest handel na terenie bazaru.

Ch a raktervstvka zagrożeń :

I. Zagr ożenia kryminaln e.

Według danych statystycznych ogólna liczba przestępstw stwierdzonych na terenie
powiatu jarosławskiego zmniejszyła się o prawie 374 przestępstwa' a wskaŹnik wykrywalności
wyniósł - 72,,2 "ń.

Przestępstwa
Jednostki Policji stwierdzone

Ż013 2014

Przestępstwa
wykryte

2013 2014
KPP Jarosław 1025 764 736 609

KP Radymno 414 399 326 3r6

PP Pruchnik 177 r23 r66 109

PP Wiązownica 200 156 t82 146

Razem powiat 1816 1442 1410 1180
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Wybrane kategorie przestępstw stwierdzonych i procent ich wykrywalności:

Sposób działania sprawców.

Sprawcy dokonując kradzieży z włamaniem do obiektów przestępstwa

przedostawali się najczęŚciej poprzez otwarcie drzwi lub okien nieustalonym
narzędziern) zerwanie za'wiasów, wybicie szyby w drzwiach lub oknie, wyrwanie

ramy okiennej, przecięcie zabezpieczet1typu skobel, kłódka, przekręcenie wkładki

zamka, uĘcie dopasowanego klucza, ukręcenie kłódki, wywazenie okna lub
dr zwt, pr zecięcie plandeki.

okoliczności i warunki sprzyjające dokonywaniu przestępstw i wykroczeń.

W trakcie dokonywania kradzieŻy cudzej rzeczy wykorzystywali najczęŚciej

nieuwagę pokrąawdzonycŁt. Ponadto odnotowano przypadki pozostawienie przez

pokrąrwdzonych swojego mienia bez dozoru (otwarty garaż, niezamknięty

samochó d, ntezarnknięte mieszkania, pomie szczenie) .

lI. Zagrożenia w ruchu drogowym.

W 2oI4 r. na drogach powiatu jarosławskiego zanotowano 32 wypadki

drogowe o 16 mniej niż 2013 r., w których 5 osób poniosło śmierć o 3 mniej niz
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w 2013 r., a 33 osób doznało

zostało 75.4 kolizji drogowych

obrażen ciała o 26 rrtniej niż

o 1o3 mniej niż w 2oI3 r..

w 2oI3 r. Zgłoszonych
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Zdatzenia drogowe według kategorii drogi.

Na drogach (długość 62,9 km) i ulicach krajowych odnotowano 3 wypadki
drogowe, w których 1 osoba poniosła śmierć, 2 osoby doznały obraŻen ciała
i zaistniało L28 kolizji drogowych.

jjffij"

Na drogach (długość 77,9 krn) i ulicach
wypadów drogowych, w których nie było ofiar
obrażen ciała i zaistniałot7ó kolizjt drogowych.

Na drogach powiatowych (długości 422
drogowych, w których 2 osoby poniosły śmierć,
i zaistniaŁo 246 kolizji drogowych.

wojewódzkich odnotowano 5
śmiertelnych, 6 osób doznaŁo

km) odnotowano 14 wypadków
17 osób doznało obrażeń ciała

Na drogach gminnych i wewnętrznyctt odnotowano 10 wypadków
drogowych, w których 2 osoby poniosło Śmierć , & 8 osób doznało obrażen ciała
i zatstntało 186 kolizji drogowych.

Na autosttadzie (długoŚć 50 km) nie odnotowano wypadków drogowych,
nie było ofiar śmiertelnych i rannych i zaistniało 2I kolizji drogowych.

lII. Zagt o żenia powstawanie m wykrocze ń.

Wykroczenia zaistniałe na terenie powiatu jarosławskiego zakonczone

pouczeniem,postępowaniem mandatoWYffi, skierowanie wniosku o ukaranie

do Sądu oraz odstąpieniem od skierowania Sprawy do Sądu.
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L. p. Rodzaj I kategoria wykroc zenia I1ość ujawnionych
wykroczeń

1
przeciwko porządkowi i spokojowi
publicznemu 564

w tym;
art.51 $1kw 244

art.51S2kw 301

2 przeciwko bezpieczenstwu osób i mienia 108

3
przeciwko bezpieczenstwo i porządkowi
w komunikacji r3692

4 przeciwko mieniu ogółem B14

w tym;
art. 1 19 kw 650

art. 124 kw r46

5
Przeciwko urządzeniorn uzytku
publicznego art. 145 kw i art.143 kw T7I

6 pr zeciwko oby czajno Ści publicznej 465

I
przeciwko przepisom o wychowaniu
w trzeźvłości ogółem :

ro79

w tym art. 43'ust. 1 Ustawy ro47

8 przeciwko innym przepisom 392

RAZEM t72AS

w tym

rJol.Jczen 2L84

mandatów karnych 12150

kredytowanych
11145 na kwotę:

1 556 22o zł
gotówkowych 1oo5

na kwotę:
L28 62o zł
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Wykroczenia zaistniał'e na terenie
zastosowaniem represji po przeprowadzeniu

powiatu jarosławskiego zakończone
czynności wyj aŚniaj ących.

L. p. Sposób zakonczenta I1oŚć

1
Liczba wykroczen zakonczonych skierowaniem
wniosku o ukaranie do Sądu 1910

2 Liczba wykr oczen zakonczony cLl nałożeniem MKK 328

3
Liczba wykroczen zakonczonych odstąpieniem
od skierowania wniosku o ukaranie do Sądu 527

4
Liczba czynow karalnych w sprawach skierowanych
do Sądu 48

5
Liczba wykroczeń zakończonych zastosowaniem
Środka pozakarnego (art. 41 kw)

29

6 ogółem liczba wykroczen w ramach prowadzonych
czynno ści wyj aŚniaj ących

2442
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lY . Zagt o żenia do tyc ząc e de mo r alizacji nie le t nic h.

L. p. Zagrożenie I1oŚć przypadków
stwierdzonych

1 Ujawnieni nieletni pod wpływem alkoholu 25

2
Ujawnieni nieletni
rodzinnvch

uciekinierzy z domów 8

3

Ujawnieni nieletni uciekinierzy
opiekunczo - wychowawcryctl,
ośrodków WychowawCzycŁr,
ośrodków Soci oterapeutvcznvch

z placówek
Młodzieżowych
MłodzLeżolvych 18
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Zagtożenia d oĘczące d emoraliuzaci i
nieletnich
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Działania Policii. celem wveliminowania zagrożeń:

I. Dane dotyczące ilości służb wykonanych w ramach służby
zewnętrznej otaz współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi.

L. p. Skierowane siły I1ość

1 Patrolowo - interwencyjne 5664

2 Dzielnicowi 5604

3 Prewencji 946

4 Kryminalne r346

5 wraz ze Strażą Miejską 328

6 wraz ze Strażą Ochrony Kolei 188
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Dane dtrtyczące ilości słtrzb tw3rkonanych
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II. Dane doĘczące dzia|ań podejmowanych w związku zbezpieczeństwem osób i mienia.

'?Ąń

L.p. Rodzaj czynności Ilość

1 Wylegitymowano osób 4921s

2

Przeprowadzono interwencji ogółem 14618

w
tym:

lnterwencje w miejscu publicznym 12413

Interwencje domowe I 498

-t Zatr zy mano o sób po szukiwanych 56

4 Skontrolowano poj azdow 22114

5 Zatrzy mano dowodó w rej e stracyj nych 1042

6 Zatrzyma no praw jazdy Ż49

ą Doprowadzono osób ogółem: r987

w tym

do jednostki Policji 829

do MOZU Przemyśl 36r

do placówek służby zdrowia 57

8
Zręalizowano Nakazów doprowadzenia: do Sądu,
Prokuratury' innych organów

505
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Iil. Dane dotyczące działań związanych przeciwdziałaniem aagtożen;iotn
w ruchu drogowym.

wykorzystanie w maksymalnym stopniu do słuzby na terenie powiatu
jarosławskiego nieoznakowany radiowoz opel Vectra z video _ rejestratorem
celem eliminacji wykroczen będących główną przyczyną wypadków
drogowych, jak tez eliminowania Z ruchu nietrzeźwych kierujących;

kierowanie w szczegóInoŚci w rejon miasta Jarosławia, miasta i gminy
Radymno, Miasta i gminy Pruchnik oraz grniny Wiązownica częstsze patrole
z vłykorzystaniem w okresie letnim posiadanych motocykli słuzbowych,
celem zrnniejszenia iloŚci zdarzen drogowyclt szczególnie iloŚci wypadków
i wypadków ze skutkiem Śmiertelnym;

w miarę mozliwoŚci w tym wynikających z planowania koordynacji tras
krajowych i wojewódzkich przesuwanie czasowo nadzor patrolu ruchu
drogowego w rejony tras występującego wzrostu zagrożen wypadkowoŚcią;

obejmowanie szczegóInyrn r.adzorerrr pieszych, wzmożente restrykcji
wykroczen popełnianych przez kierujących jak też pieszych, stanowiących
bezpośrednią przyczynę nĄpoważniejszych zdarzen w tym ze skutkami
Śmiertelnymi.

Strona 12 217



Iv. Dane dotyczące dzialań związanych przeciwdziałaniem zagtożeniom
podczas imprez masowych.

1. Zbiorowe naruszenia prawa zaistniałe podczas zabezpieczenia irnptez
(również nie masowych} z krótkim opisem ich okoliczności oraz efektów
działań policyjnych otaz sposobu zakoficzenia spraw wobec osób
zatrzymanych w ich trakcie.

na terenie powiatu jarosławskiego nie zanotowano zbiorowego naruszenie
prawa.

2, Ilośó pfzeprowadzonych na podległym terenie ,rakcji'' i ,roperacji''
policyj ny ch zw iązanyc h z zabe zpiecze nie m impt ez sportowyc h.

Na terenie powiatu jarosławskiego w 2oI4 r. przeprowadzono ogółem
22 akcje policyjne.

3. Ilośó zabezpieczonych imprez sportowych nie lnpalifikowanych jako
impreza masowa.

Na terenie powiatu jarosławskiego w 2oL4 r. zabezpieczono w formie
interwencji policyjnej 35 irnprez sportowych o charakterze nie masowym.

4. Ilośó wykonanych zabezpieczeit, które zgodnie z dyspozycjami
Komendanta Głównego Policji były rejestrowane przez Policję.

Zgodnie z wytycznymt Komendanta Głównego Policji w zakresie
zabezpieczen imprez masowych z uĘciem kamery wideo w analizowanym okresie
zarejestrowano 26 zabezpieczeń, w tym:

o 15 _ zabezpieczeń w ramach meczów piłkarskich na terenie powiatu
jarosławskiego,

o 1I _ zabezpieczen w ramach wykonanych patroli monitorujących.

Dzialania policii. celem uświadomienia mieszkańcom powiatu jarosławskiego
możliwych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania:

l. Działalna w ramach czynności bezpośrednich.

1. Działania w ramach prowadzonych ,rProgramów prewencyjnych'':

. ,,Bezpieczne Ferie 2oL4" - akcja reaLizowana była w dniach od 20 stycznia

do 2 lutego 2oI4 roku. W działaniach brali udział policjanci wszystkich pionów

KPP w Jarosławiu, ktorzy przeprowadzali kontrole miejsc zimowego wypoczynku
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dzieci i młodzieży. Ponadto kontrolowali: punkty sprzedaĘ i podawania napojów

alkoholowych, miejsca w których rnoże dochodzić do dystrybucji substancji

psychoaktywnych, miejsca w których rrroże dochodzić do prostytucji dzieci

i rnłodzieżry a także miejsca gromadzenia się członków nieformalnych grup

subkulturowych.

o rrWagarowicz 2ot4"- w ramach akcji kontrolowano miejsca zagrożone aktami

wandaltzmu i wybrykami chuliganskimi ze strony rnłodzieĘ.

o rrParada Schumana'' organizowana przez Jarosławskie Stowarzyszenie

oświaty i Promocji Zdrowia.

o rrPierwsza pomoc ratownicy są wśród nas'' _ turniej druĘn szkolnych

organizowany przez Urząd Miasta Jarosławia. Funkcjonariusze KPP Jarosław

brali udział w składach 3 komisji konkursowych.

. ,,Bezpieczne wakacje 2ot4" - akcja tealizowana była w okresie od 27

czetwca do 31 sierpnia 2oI4 roku. W działaniach wzięIi udziaŁ policjanci

wszystkich pionów KPP w Jarosławiu, Straż Miejska w Jarosławiu, Wydział

Edukacji i Kultury Fizycznej UM Jarosławia, Wydział Bezpteczeństwa Miasta

i Zarządzania Kryzysowego UM, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,

Straz Pożarna otaz szkoły. Funkcjonariusze policji, przeprowadzali kontrole:

placówek oświatowych, miejsc wypoczynku wakacyjnego, punktów sprzedaĘ

i podawania napojów alkoholowych, miejsc, w których rr'oże dochodzić

do prostytucjt dzieci i młodzieĘ oraz dystrybucji i przyjmowania substancji

psychoaktywnych. Ponadto prowadzone były działania edukacyjne, podczas

spotkan z :uczniami funkcjonariusze poruszali tematy bezpiecznego spędzania

czasu wolnego. Podczas organLzowanych przez UM imprez kulturowo-

rozrywkowych dla dzieci, funkcjonariusze KPP w Jarosławiu brali udział

w ich zabezpieczeniu.

. ,,Bezpieczna droga do szkoły" _ policjanci KPP w Jarosławiu przeprowadztIt

W dniach od 1 do 05 wtześnia 2oI4 roku wzmożone dziaŁania policyjne

ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszyctluczestników ruchu
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drogowego w drodze do i ze szkoły. W ramach dziaŁan zorganizowanych zostało 38
spotkan z dziećrni w szkołach. Funkcjonariusze policji przeprowad,zali pogadanki
z dziećmi celem nauczenia ich zasad bezpiecznego poruszania się po drodze'
Ponadto funkcjonariusze KPP w Jarosławiu we współpracy z L)rzędem Miasta
Jarosławia we wszystkich szkołach przeprowadzili spotkania z dziećmi, podczas
których dzieci otrzymywały elementy odblaskowe oraz słodycze ufundowane ptzez
Urząd Miasta Jarosław.

. ,rBo życie to najcenniejszy dar - pierwsza pomoc przedmedyczna,, - XII

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowtu. Funkcjonariusze KPP Jarosław brali
udział w pracach komisji konkursowej.

Ptog:noza zagrożeń na 2oL5 t.

W 2015 r. przewiduje się dla powiatu jarosławskiego zagrożenia takie jak;

W zakresie przestępczości kryminalnej;

zagrożenia związane z powstawaniem kradzieĘ z włamaniem
do samochodów parkowanyctl poza obrębem działania kamer, głównie na
parkingach osiedlowych, w miejscach ustronnych, gdzie przedmiotem
zaboru stają się zarówno radioodtwarzacze samochodowe jakteŻ nawigacje
samochodowe, telefony komórkowe i inne wartościowe przedmioty,

mieszkalnych, placowek handlowych na terenie całego powiatu,

zagrożenia zwiry,ane z powstawaniem uszkodzen cudzej rzeczy _ zdarzenia
mające miejsce na terenie całego powiatu, często są to uszkodzenia
irracjonalne bez Żadnego motywrr noszące charakter wybryku
chuliganskiego np. uszkodzenia znaków drogowych, ławek, drzewek
ozdobnych, elewacji budynków,

zagr ożenia zurtry,arre z powstawaniem prze stępc zo śct narkotykowej, pr zede
wszystkim r ozpr ow adzanle środków o dur zaj ących wśród rnło dzieŻy szkolnej
jak też przy okazji organizowania różnego rodzaju imprez (dyskoteki),

zagr ożenta zwiry,ane Z powstawaniem przestępczoŚci nieletnich wynikaj ące
z braku dostatecznej opieki ze strony opiekunów,

(zurŁaszcza tmv. kradzieże kieszonkowe na bazarach w dni targowe, ale także
w sklepach i Środkach masowej komunikacji).

I.
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I. W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

Jarosław Mirocin oraz obwodnicy miasta Jarosławia Tywonia
Ttrczempy naIeĘ szczegóInie zurrocić uwagę na bezpieczeństwo poruszania
się tych uczestników dróg dopuszczających się wykroczen przektoczenia
dozwolonej prędkoŚci jak też eliminowania z ruchu nietrzeŹwych
kierujących.

u. w zakresie porządku publicznego;

o charakterze sportowymi w związku z przejazdami i przyjazdami kibiców
prywatnymi środkami lokomocji orazkornunikacji PKP i PKS.

Planowane czvnności zmierzaiące do poprawy poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu:

się oraz osób zaginionych oraz włączenie do realizacji tych zadan
policjantów słuzb kryminalnych, prewencji i ruchu drogowego, a także
egzekwowanie efektów pracy w tym zakresie.

maksymalnego wyeliminowania spraw długoterminowych.

Wypracowanie mechanlzmów wpływających na zwiększenie iloŚci
prowadzonych postępowań w których odzyskano i zabezpieczono mienie
przy jednoczesnym uzyskaniu jego maksymalnej wartości.

Zwiększenie Iiczby słuzb zewnętrznych w tym słuzb ponadnormatywnych
patroli pieszych, zmotoryzowanych. Patrole dyslokować w rejonach, gdzie
najczęŚciej dochodztLo do niepożądanych zdarzen, a więc ulic; 3 _ go Maja,
Elektrowniana, Krakowska, Piekarska, Konfederacka, Bandurskiego,
Poniatowskiego, Słowackiego, Sikorskiego, osiedli: Armii Krajowej, Witosa,
Pułaskiego, ProŚbów, 1oo0 _ lecia, Kopernika oraz dworca PKP, PKS,
zlecając zadania pod kątem przeciwdziałanla dokonywaniu przestępstw
i wykroczen.

Legitymować małoletnich pozostających w porze nocnej bez opieki rodziców
lub opiekunów w miejscu i okolicznościach, w których mogą stać się
ofiarami, bądż sprawcami przestępstw lub wykroczeń, a w uzasadnionych
przypadkach przekazywania ich rodzicom lub opiekunom na pisemnym
poŚwiadczeniern. Zgodnie z $ 10 pkt. 2 zarządzenia nr 1619 Komendanta
Głównego Policji z dnia 3 listopada 2olo r. w sprawie metod i form
wykonyvuania zadan przez policjantów w zakresie przeciwdziałania
demoralizacji i przestępczoŚci nieletnich oraz dziaŁan podejmowanych
na rzecz nieletnich.

zabezpieczeństwo publiczne: Strazą Miejska, Słuzbą Ochrony Kolei, Strażą
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Graniczną, Żandarmerią Wojskową, a taktykę pełnienia słuzby opierać
na częstych obecnościach w miejscach i rejonach zagrożonych.

Do działań prewencyjnych angażować większą iloŚci patroli.

słuzb ponadnormatywnych, celem zwiększenia słuzb patrolowych
na terenie powiatu jarosławskiego, a co za tym idzie zmniejszania
występowania zdarzeń niepożądanych na terenie powiatu.

tołvy Policji
w1u

Wykonano w 3 egz.
- egz' nr l _ Starosta Jarosławski,
- egz' nr 2 _ Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego'
- egz. nr 3 - a/a,

opracował/Wykonał: st. asp. Dobromir Florek

Kornaga
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