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KouENnł PowIAToWA PoLICII
W IARosŁAWIU

37-500 larosław. ul. Poniatowskiego 50

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z działalności
Komendanta Powiatowego Policji

w larosławiu

na terenie powiatu jarosławskiego
za 2015 rok.
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INFORMACIA
o stanie porządku ibezpieczeństwa publicznego

na terenie powiatu jarosławskiego za2015 r.

ogólna clrarakterystyka obszaru.

Powiat jarosławski na wschodzie opiera się o granicę Z Ukrainą graniczy
z powiatarni: lubaczowskim - na połnocy, przeworskim - na zachodzie i przemyskim
na połtrdniu. Terytoriurn podzielone jest na miasta: }arosław, Radymno, Pruchnik oraz
na gminy wiejskie: }arosław, Pawłosiów, Chłopice, Radymno, Lasz1<t, Pruchnik,
Rokietnica, Rozwienica, W iązownica.

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 wojewodztwie
podkarpackim. Leży na ważnym szlaku komunikacyjnym drogowym i kolejowym| przy
międzynaroclowej trasie E - 40 oraz przyszłej autostraclzie A _ 4 Niemcy _ Ukraina'
Wschodnia część powiatu pokrywa się na długości 7 krn Z 1tanLcą ukraińską i stanowi
swoistą,,bramę na Wschód".

Terytorialnie powiat swoim zasięgiem obejmuje 11 gmin; 3 gminy miejskie;

}arosław Radymno i Pruchnik oraz 8 gmin wiejskich; Chłopice, Jarosław, Laszki,
Pawłosiórv' Radymno, Rokietnica, Roźwienica i Wiązownica.

Obszar powiatu wynosi 1029 km2, co stanowi ok. 6 % powierzchni województwa
podkarpackiego, na którym zamieszkuje ok. 124 tys. osób, z cze1o 6I % na terenach
wiejskich. Obszar powiatu loz.rąga się na dwoch krairrach geograficznych. Przeważająca
częśc znaiduje się w Kotlinie Sandomierskiej, a nieznaczny południowy górski kraniec
nalezy do Pogórza Karpackiego. PrzepĘwająca ptzez powiat rzeka San dzieli go na częśc
prawobrzeżną niższą i częsc lewobrzeżną wyższą. oprocz rzeki San na terenie powiatu
znajduje się ujęcie wody w miejscowości Munina, akwen wodny ,,Babionka", rzeka
Lubaczówka, zalew w miejscowości Radawa, akwen wodny ,,ZEK" w Radymnie, rzeki
Wisznia i Szkło. Bogactwem naturalnym powiatu Są lasy porastajace ok. 22 %

powierzchni.
W miejscowości Korczowa znajduje się clrogowe przejście graniczne

odpowiadające standardom europejskim, ktore funkcjonuje od roku 1998.

Najwazniejsze obiekty administracji samorządowej to:

o Starostwo Powiatowe z siedzib4przy ul. Jana Pawła 1I77,

o Urząd Miasta z siedzlbąprzy uL Rynek 1,
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o Urząd Gminy z siedzibąprzy ul. Piekarskiej,

o Urząd Miasta z siedzibąprzy uI. Lwowskiej 20,

o Urząd Cminy z siedzlbąprzy uL Lwowskiej 38.

I'onadto na terenie }arosławia znajdują się banki, ktore posiadają własną ochronę
wewnętrzrrą. Na terenie Jarosławia znajdująsię zakłady przemysłowe:

W większości placowki handlowe na terenie Jarosławia znajdujasię przy ulicach
Słowackiego, Pruchnickiej, Jana Pawła II, Grunwaldzkiej, 3-go Maja i Grodzkiej.

Na terenie rampy kolejowej przy ul. Elektrownianej we wtorki i piątki kazdego
tygodnia odbywa się bazar handiowy.

Do większych obiektow handlowych zaIiczają się:

gdzie przebywają liczne grupy mieszkańców dokonując zakupów.
W Radymnie główne centrum handlowe znajduje się na Rynku oraz przy

ul. Lwowskiej. Przy tej ulicy prowadzony jest handel na terenie bazaru.

Charakterystyka zagrożeń :

I. Z agrożenia kryminalne.
Weclług danych statystycznych ogólna Iiczba przestępstw stwierdzonych na

terenie pclwiatu jarosławskiego zmniejszyła się o prawie 138 przestępstw.

Jednostki Policji

Przestępstwa

stwierdzone

Przestępstwa

wykryte

2074 2015 2074 2015

KPP larosław 764 692 609 517

KP Radymno 399 339 376 301,

PP Pruchnik 7Ż3 157 709 "144

PP Wiązownica 756 116 146 102

Razem powiat r442 L304 1180 T064
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II. Zagrożenia w ruchu drogowym.
W 2015 r. na drogach powiatu jarosławskiego zanotowano 40 wypadków

drogowyclr o 8 więcej niż 2074 r./ W Wypadkach 10 osób poniosło śmierć o 5 więcej niz
w 2074 r', a 38 osób doznało obrazeń ciała o 5 więcej niż w 2074 r. Zgłoszonych zostało 796
kolizji drogowych o 37 więcej niż w 2074 r.

Zdaruenia drogowe

{0

.10

l0
t0

t)

l'Vrrrłtlki

Zd'arzenia drogowe według kategorii drogi.

Na drogach (długość 62,9 km) i ulicach krajowych odnotowano 1L wypadkow
drogowe, w ktorych 5 osób poniosło śmierć, 12 osób doznało obrażeń ciała i zaistniało 96
kolizji drogowych.

Na drogach (długość 77,9 km) i ulicach wojewódzkich odnotowano 8 wypadów
drogowych, W których nie było ofiar śmiertelnych, 8 osób doznało obrazeń ciała
i zaistniało 206 kolizji drogowych.

Na drogach powiatowych (długości 422 k*) odnotowano 15 wypadkow
drogowych, w których 5 osób poniosło śmierć, 12 osób doznało obtażen ciała i zaistniało
258 kolizji drogowych.

Na drogach gminnych i wewnętrznych odnotowano 6 wypadkow drogowych,
w których 1 osoba poniosła śmierć, a 1 osoba doznała obrażeń ciała i zaistniało 2T9 kolizji
drogowych.

Na autostradzie (długość 50 km) nie odnotowano wypadków drogowych, nie
było ofiar śmiertelnych i rannych, zaistni ało 17 kolizji drogowych.
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III. Zagrozenia powstawaniem wykroczeń.
Wykroczenia zaistniałe na terenie powiatu

pouczenlem, postępowaniem mandatowym, skierowanie
oraz odsĘpieniem od skierowania sprawy do Sądu.

jarosławskiego zakończone
wniosku o ukaranie do Sądu

L. p. Rodzaj /kategoria wykroczenia

przeciwko porządkowi
publicznemu

art.51 $1kw

i spokojowi

I przeciwko bezpieczeństwu osob i mienia
I

I

I Przeciwk o bezpieczeństwo i porządkowi
I w komunikacji

I przeciwko mieniu ogółem

art. 124 kw

art. 145 kw i art.143 kw
-
przeciwko obyczajności publicznej

w trzeźwości o8ółem:

przeciwko innym przepisom

Ilość ujawnionych wykroczeń

1
403

w tym; 180

200

58

72799

2

a.)

4
724

w tym; 588

720

5 736

6

7

313

795

w tym 767

3398

RAZEM 15591

w tym

DOUCZen 1718

mandatów karnych 11.537

kredytowanych
Io284 na kwotę:

1' 496 99T zł

gotówkowych 1253
na kwotę:
167 630 zł
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Wykroczenia zaistniałe na terenie powiatu jarosławskiego zakończone
zas tosowaniem represji po przeprowadzenitr czynności wyjaśniaj ących.

L. p. Sposób zakończenia

"i"rk" "ukaranie do Sąclu

Liczba *ytro.

Ilość

i 7326

2 472

ĄJ

Liczba wykroczeń zakończonych odstąpieniem
od skierowania wniosku o ukaranie do Sądu - niewykrycie

Liczba czynow karalnych w sprawach skierowanych do
Sądu

Liczba wykroczeń rakoncron

ogółem liczba wykroczeń w ramach prowadzonych
czynności wyjaśniających

480

4
27

5 27
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IY. Zagrozenia dotyczące demoralizacji nieletnich.

L. p. Zagrożenie IIośćprzypadków
stwierdzonych

1
U1awnieni nieletni pod wpływem alkoholu lub

Ujawnieni nieletni uciekinierzy z domów rodzinnych
-ąUjawnieni nieletni uciekinierzy Z placówek
opiekuńczo - wychowawczycĘ Młodzieżowych
ośroclkow WychowawczycĘ Młodziezowych
ośrodkow Socjoterapeutycznych

34

2 7

a
J 32

Zagrłżenia d o tycząc g d emo ral i uzacj i
nieletnich

ł,

| *ia*,*i.,t I ,U*t-i.; i ,;il;;,;; 
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L. p.

1

Skierowane siły Iiość

Patroiowo - interwencyjne 6339
2 Dzielnicowi 5577
a
J Prewencji 905

4 Kryminalne 1060

5 wtaz ze StrażąMiejską 218
6 wraz ze Strażąochrony Kolei 734

Dłne dotyczące ilości słuzb wykonanych W

Działania Policji. celem wyeliminowania zagrozeńl

I. Dane dotyczące ilości słuzb wykonanych w ramach służby zewnętrznej
oraz współpraca z podmiotami pozapolicyinymi.

ramach słttzby zewnętrznej lrarTvspółprac{l
z podmiotami poza policyjnymi
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L.p. Rodzaj czynności Ilość

1 Wylegitymowano osób 47746

2

Przeprowadzono interwencji ogółem 72999

W

tym:

Interwencje w miejscu publicznym 711.07

Interwencje domowe r404
J Zatr zy rnano osób poszukiwanych 53

4 Doprowadzono osób ogółem: 7747

w tym

do jednostki Policji 696

do MOZU Przemyśl 285

do placowek słuzby zdrowia 51

8
Zr ealizowano Nakazów doprowadzenia : clo
Sądu, Prokuratury, innych organów 296

ł5000

ł0000

II. Dane dotyczące działan podejmowanych w związku z bezpieczeństwem osób
i mienia.
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III. Dane dotyczące działań związanych przeciwdziałaniem zagrożeniom w ruchu
drogowym.

jarosławskiego nieoznakowanych radiowozów Z video _ rejestratorem, celem
eliminacji wykroczeń będących główną przyczyną wypadkow drogowych, jak też
elimino wa nia z ruchu nietr zeźwych kieruj ących;

Miasta i gminy Pruchnik oraz gminy Wiązownica częstsze patrole
z wykorzystaniem w okresie letnim posiadanych motocykli słuzbowych, celem

' zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych szczególnie ilości wypadkow i wypadkow
ze skutkiem śmiertelnym;

i wojewóclzkich przesuwanie czasowo nadzór patrolu ruchu drogowego w rejony
tras wy s tępuj ące 8o wzrostu zagt ożeń wyp adkowością

popełnianych przez kierujących jak też pieszych, stanowiących bezpośreclnią
, pr.yczynę najpowazniejszych zdarzeń w tym ze skutkami śmiertelnymi.

IV. Dane dotyczące działań związanych przeciwdziałaniem zagrożeniom podczas
imprez masowych.

1. Zbiorowe naruszenia prawa zaistniałe podczas zabezpieczenia imprez (równiez nie
masowych) z krótkim opisem ich okoliczności oraz efektów działań policyjnych oraz
sposobu zakończenia spraw wobec osób zatrzymanych w ich trakcie.

W analizowanym okresie podczas zabezpieczenia imprez sportowych na
terenie powiatu jarosławskiego nie zanotowano zbiorowego naruszenie prawa.
2. Ilość przeprowadzonych na podległym terenie ,,akcji" i ,,opetacji" policyjnych
zw iąz any ch z z ab ezp i eczeniem imprez sp ortowych'

Na terenie powiatu jarosławskiego w 2075 r. Przeprowadzono ogółem 5 akcje
policyjne.
3. I1ość zabezpieczonych imprez sportowych nie kwalifikowanych |ako impreza
masowa.

Na terenie powiatu jarosławskiego w 2015 r. zabezpteczono w formie interwencji
policyjnej 28 imprez sportowych o charakterze nie masowym.
4. Ilość wykonanych zabezpieczeń, które zgodnie z dyspozycjami Komendanta
Głównego Policji były reiestrowane przez Policję.

Zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Policji w zakresie zabezpieczeń
imprez masowych z użyciem kamery wideo w analizowanym okresie zarejestrowano
7 zabezpieczeń, w tym:

o $ zabezpieczen w ramach meczów piłkarskich na terenie powiattr
jarosławskiego,

o ) - zabezpleczeń w ramach wykonanych patroli monitorujących.
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Działania Policji celem uświadomienia mieszkańcom powiatu iarosławskiego
możliwych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania:

I. Działalna w ramach czynności bezpośrednich.

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

W działaniach brali udział policjanci wszystkich pionów KPP w Jarosławiu, którzy
przeprowadzali kontrole miejsc zimowego wypoczynktr dzieci i młodziezy. Ponadto
kontrolowali: punkty sprzeda ży i pod,awania napojów alkoholowych, miejsca w których
moze dochodzić do dystrybucji substancji psychoaktywnych, miejsca w których moze
doclrodzić do prostytucji dzieci i młodzieży a także miejsca gromadzenia się członków
nieformalnych grup subkulturowych.

wandalizmu i wybrykami chuligańskimi ze strony rnłodzieży.

i Promocji Zdrowia.

W działaniach wzięli udział policjanci wszystkich pionow KPP w Jarosławiu,
Straż Miejska w Jarosławiu, Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej UM Jarosławia,
Wydział Bezpieczeństwa Miasta i Zarządzania Kryzysowego UN{, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna, Straż Pozarna otaz szkoły. Funkcjonariusze policji,
przeprowadzali kontrole: placowek oświatowych, miejsc wypoczynku wakacyjnego,
punktow sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, miejsc, w których moze
dochodzic do prostytucji dzieci i młodzieży oraz dystrybucji i przyjmowania substancji
psyclroaktywnych. Ponadto prowadzone były działania edukacyjne, podczas spotkań
z uczniami funkcjonariusze poruszali tematy bezpiecznego spędzania czasu wolnego.
Podczas organizowanych przez UM imprez kulturowo-rozrywkowych dla clzieci,
funkcjonariusze KPP w Jarosławiu brali uciział w ich zabezpieczeniu.

WZmoZone działania policyjne ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa
najmłodszych uczestników ruchu drogowego w drodze do i ze szkoły. W ramach
działań zorganizowano spotkań z dziećmi W szkołach. Funkcjonariusze poticji
przeprowadzali pogadanki z dziećmi, celem nauczenia ich zasad' bezpiecznego
poruszania się po drodze.
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Prognoza zagrożeń na 2016 r.

Mając na celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu
jarosławskiego w 2016 roku mozliwe jest powstawanie m. in.:

handlowych na terenie całego powiatu,

terenie całego powiatu, często są to uszkodzenia irracjonalne bez żadnego motywu
noszące charakter wybryku chuligańskiego np. uszkodzenia znaków drogowych,
ławek, drzewek ozdobnych, elewacji budynków,

rozprowadzanie środków odurzających wśród młod,zieży szkolnej jak też
organizowania róznego rodzaju imprez (dyskoteki),

wszystkim
przy okazji

dostatecznej opieki ze strony opiekunów,

kieszonkowe na bazarach w dni targowe, ale
komunikacji),

wynikające z braku

tzeczy (zwłaszcza tzw. kradzieże
takze w sklepach i środkach masowej

'ż W zakresie zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym na Autostrad zie A-4 ,
Korczowa - Radymno - Jarosław _ Mirocin oraz obwodnicy miasta Jarosławia Tywonia
- Tuczempy należy szczególnie zwrocić uwagę na bezpieczeństwo poruszania się tych
uczestników dróg dopuszczających się wykro czeń przekroczenia dozwolone1 prędkości
jak też eliminowania z ruchu nietrzeźwych kierujących.

publicznego podczas imprez o charakterze sportowymi w związku'z priejazd,ami i przyj azdalni
kibicow prywatnymi środkami lokomocji oraz komunikacji PKP i PKS.

zrJlletz cow
powiatu;

związanych z wdrozeniem Mapy Zagrożen na terenie działania KPP w Jarosławiu
polegającego na częstych spotkaniach z władza.'mi miast i gmin podczas których na
bieząco będą analizowane zagadnienia zwlązane Z poprawą stanu bezpieczeństwa;

podstawie sporządzanie zadań dla słuzb prewencyjnych i kryminalnych;

postępowań W których odzyskano i zabezpieczono mienie przy jednoczesnym
uzyskaniu jego maksymalnej wartości.

pieszyclr, zrnotoryzowanych. Patrole dyslokować w rejonach, gdzie najczęściej
dochodziło do niepoządanych zdarŻeń, a więc ulic; 3 * go Maja, Elektrowniana,
Krakowska, Piekarska, Konfederacka, Bandurskiego, Poniatowskiego, Słowackiego,
Sikorskiego, osiedli: Armii Krajowej, Witosa' Pułaskiego, Prośbów, 1000- lecia,
Kopernika oraz dworca PKP' PKS, zlecając zadania pod kątem przeciwdziałania
dokonywaniu przestępstw i wykroczeń.

Strona 14 z '15



Legitymowac małoletnich pozostających w potze nocnej bez opieki rodziców 1ub
opiekunów w miejscu i okolicznościac}u w których mogą stać się ofiarami, bądźsPrawcami przestępstw lub wykroczeĄ a W uzasadnionych przypadkach
przekazywania ich rodzicom lub opiekunom na pisemnym poświadczeniem. Zgodnie
z $ 10 pkt. 2 zatządzenia nr 7679 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010r' w sprawie metod i form wykonywania zadań ptzez policjantów w zakresie
przeciwdziałania demoralizacji i przestepczości nieletnich otaz działan
podejmowanych na rzecz nieletnich
Zwiększyc ltczbę wspólnych patroli Z innymi podmiotami odpowiedzialnymi
zabezpieczeństwo publiczne: Służbą ochrony Kolei, Strażą Graniczną a takŁykę
pełnienia służby opierać na częstych obecnościach w miejscach i rejona ch zagrożo.,y.n.
Realizować zadania wynikające z bieżących planów działan prewencyjnych. Do
c1 ziała ń prewencyjnych angażow ać większą ilości p a troli.
Podjąć współpracę z wład,zami samorządowymi pod kątem organizowania słtrzb
ponadnormatywnych, celem zwiększenia słuzb patrolowych 

'-'u 
terenie powiatu

iarosławskiego, a Co za tym idzie zmniejszania występowania zdarzeń niepożądanych
na terenie powiatu.

Komendant Powiatowy poiicji
w Jarosławiu

lVvLon.rlo rv I rp,
- egz nr l _ Stdro5l.r JarosLlrłski,
cgz nr 2 - l,rzewodnicz.lcy llłr1y l)owiatu ]arosławskiego,
egŻ nr .l - ./.,

Oprłc<lw,rl/Wykonał: porlkonr' Arkatliusz Jakielaszek/ asP. szt' Dobronlir Florek

KOMEł{Dtrt']1
POWiATOW-/ PO

W JARoSŁAu[l

p'a" 1sar7ins1ł
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