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I. WSTĘP
1.

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (t.j.
z 2013 r. poz. 595. z późn. zm.) Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponad
gminnym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia
ludzi lub środowiska.
Zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży sprawuje Starosta
Giżycki.
Stosownie do zapisów art. 35 ust.2 i 3 i art. 38a ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie
powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Starosta sprawując oraz realizując zadania
określone w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
przy pomocy utworzonej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, przygotowuje projekt
„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli”.
Wymienione w programie zadania dają podstawę do podejmowania przez
samorządy powiatowe oraz powiatowe służby, inspekcje i straże wspólnych i
komplementarnych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz współpracę w tym zakresie z samorządami gminnymi.
.
2.

Cele programu

Celem programu jest uczynienie Powiatu Giżyckiego miejscem bezpiecznego
zamieszkania i wypoczynku.
Realizacja w/w celu odbywać się będzie w szczególności poprzez:
1) podniesienie stopnia bezpieczeństwa w ruchu lądowym i wodnym,
2) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznych (np. alkoholizm, narkomania),
3) ograniczenie demoralizacji i przestępczości nieletnich,
4) zwiększenie porządku i bezpieczeństwa w okresie sezonu letniego,
5) poprawienie koordynacji służb zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców.
3.

Charakterystyka powiatu

1)

Położenie geograficzne, powierzchnia, ludność.

Powiat giżycki położony jest w północno – wschodniej części województwa warmińsko –
mazurskiego, graniczy z 7 powiatami:
- od strony wschodniej z powiatem oleckim,
- od strony północno-wschodniej z powiatem gołdapskim,
- od strony północnej z powiatem węgorzewskim,
- od strony zachodniej z powiatem kętrzyńskim,
- od strony południowej z powiatem piskim,
- od strony południowo - wschodniej z powiatem ełckim,
- od strony południowo – zachodniej z powiatem mrągowskim.
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Ogólna powierzchnia powiatu wynosi 1121 km2, w tym lasów 290,93 km2.. Liczba
ludności ogółem wynosi 56963 (stan na 31.12.2014; źródło ewidencja ludności
poszczególnych gmin-2014). Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 26% w
stosunku do ogółu ludności, w wieku produkcyjnym 57%, a w wieku poprodukcyjnym
17%. Siedzibą władz powiatu jest miasto Giżycko (29,023 tys. - stan na 31.12.2014;
źródło ewidencja ludności poszczególnych gmin.), którego wiodącym przemysłem jest
przetwórstwo rolno – spożywcze, handel i usługi. W okresie letnim dominującą rolę
odgrywa turystyka.
Na obszarze powiatu występuje 6 jednostek administracyjnych stopnia podstawowego.
Szczegółowe informacje dotyczące powierzchni i ludności w poszczególnych jednostkach
samorządowych zawarto w poniższej tabeli.
Nazwa jednostki
samorządowej
Miasto Giżycko
Miasto i Gmina Ryn
Gmina Giżycko
Gmina Miłki
Gmina Wydminy
Gmina Kruklanki
RAZEM

Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
ogólna
lasów
wód
[km2]
[km2]
[km2]
14
205
297
170
233
202
1121

1,01
49,97
47,63
29,51
52,71
110,11
290,93

3,56
22,03
77,66
17,75
12,14
15,15
148,29

Liczba
ludności
29.023
5.912
8.333
3.936
6.554
3.205
56.963

Gęstość
zaludnienia
(osoba na
1km 2)
2073,07
29,41
28,06
23,21
28,13
15,87
50,83

Źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie i Ewidencja ludności poszczególnych gmin – (2014).

2)

Zagospodarowanie przestrzenne.

lokalizacja skupisk ludzkich
Ogólny wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 50,83 osoby na 1 km2.
Do największych skupisk ludzkich zaliczyć należy następujące miejscowości:
Giżycko – 29.023, Ryn – 2.925, Wydminy – 2.328, Wilkasy – 1.578, Kruklanki – 1.340,
Bystry – 843, Miłki - 610.
Powiat giżycki odwiedza około 300 tys. turystów rocznie.
obszary o dużej koncentracji przemysłu
Na obszarze powiatu giżyckiego występuje znikoma ilość dużych zakładów
przemysłowych.
Do największych zakładów przemysłowo – produkcyjnych można zaliczyć:
- ES System Wilkasy Sp. z o.o. w Wilkasach,
- Żegluga Mazurska Spółka z o.o. w Giżycku,
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku,
- Meblarska Spółdzielnia Inwalidów "Zgoda" w Giżycku,
- Grupa Prefabet S.A., Oddział Wilkasy,
- Hydramet Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. Gajewo,
- Przedsiębiorstwo JOCZ w Rynie
obszary gospodarki rolnej
Ogółem występuje 3386 gospodarstw rolnych w tym:
- Miasto i Gmina Ryn – 522
- Gmina Giżycko –910
- Gmina Miłki – 632
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-

Gmina Wydminy – 839
Gmina Kruklanki – 483
Źródło: Analiza Stanu Ochrony Przeciwpożarowej Obszaru Powiatu Giżyckiego za 2013r.

obszary gospodarki leśnej
Lasy pokrywają 290,93 km2 i stanowią 26% powierzchni powiatu. Lasy stanowiące
zasoby Skarbu Państwa to 277,25 km2, pozostałe to lasy niepaństwowe. Lasami
państwowymi gospodarują 2 nadleśnictwa (Giżycko i Borki z/s w Kruklankach) w skład
których wchodzi 29 leśnictw (18 w Giżycko, 11 w Borkach) znajdujących się na terenie
powiatu giżyckiego.
obszary gospodarki wodnej
Wody płynące pokrywają 148,29 km2, co stanowi 13,27% powierzchni powiatu. Wody
stojące (jeziora bezodpływowe, rowy melioracyjne) to łącznie 1,40 km2.
3)

Infrastruktura techniczna

Sieć dróg powiatowych:
a) Gmina Kruklanki – 14 dróg o długości ok. 76 km,
b) Gmina Wydminy – 14 dróg o długości ok. 70 km,
c) Gmina Miłki – 10 dróg o długości ok. 60 km,
d) Gmina Ryn – 10 dróg o długości ok. 56 km,
e) Miasto Ryn – 2 drogi o długości ok. 1 km,
f) Gmina Giżycko – 12 dróg o długości ok. 66, km,
g) Miasto Giżycko – 69 dróg o długości ok. 34 km .
Długość dróg powiatowych ok. 363 km
Długość dróg krajowych wynosi
58,25 km,
Długość dróg wojewódzkich 102,28 km
Transport kolejowy
Na terenie powiatu występuje trasa kolejowa Kętrzyn – Ełk - 40 km Do głównych stacji
PKP należy zaliczyć: Giżycko, Wydminy i Sterławki Wielkie. W zakresie usług
pasażerskich realizowanych jest średnio 16 kursów na dobę. Transport materiałów
niebezpiecznych (etyliny, ON, Gazu propan – butan) odbywa się na trasie Kętrzyn – Ełk,
dwa razy w ciągu doby.
Źródło: Analiza Stanu Ochrony Przeciwpożarowej Obszaru Powiatu Giżyckiego za 2013 rok

Cieki i zbiorniki wodne
Na obszarze powiatu giżyckiego wody powierzchniowe reprezentowane są głównie
przez jeziora, o łącznej powierzchni 148,29 km2. Powiat Giżycki charakteryzuje się
jeziornością powyżej 10%. Udział wód powierzchniowych w stosunku do powierzchni
ogólnej w gminach powiatu kształtuje się następująco: gm. Kruklanki 5-10 %
powierzchni ogólnej gminy, gm. Ryn i Miłki 10-25 % powierzchni ogólnej gminy, gm.
Giżycko 25 % powierzchni ogólnej gminy.
Na terenie powiatu znajduje się ponad 90 jezior.
Największe jeziora to:
Jez. Niegocin – pow. 26,9 km2
Jez. Kisajno – pow. 19 km2
Jez. Tałty i Ryńskie – pow. 18,6 km2
Jez. Dobskie – pow. 17,5 km2
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Największe kanały żeglowne to:
Kanał Tałcki, długość
Kanał Mioduński, długość
Kanał Szymoński, długość
Kanał Niegociński, długość
Kanał Piękna Góra, długość
Kanał Łuczański, długość

1,70 km
1,92 km
2,36 km
1,30 km
0,16km
2,13 km

elektroenergetyka
Do najważniejszej infrastruktury elektroenergetycznej powiatu giżyckiego należą:
- stacje transformatorowe 110/15 kV zlokalizowane w Giżycku i Wydminach .
- linie energetyczne najwyższych napięć:
- Ełk – Wydminy,
- Wydminy – Giżycko,
- Giżycko – Kętrzyn.
wodociągi
Sieć wodociągowa występuje we wszystkich miejscowościach posiadających status
miasta lub gminy oraz w wielu miejscowościach na terenach wiejskich.
Na terenie miasta Giżycka wszystkie ulice posiadają sieć wodociągową i przyłącza
wodociągowe do poszczególnych odbiorców wody.
1) Sieć wodociągowa posiada hydranty ppoż. naziemne ø 80 rozmieszczone
równomiernie na całej powierzchni miasta.
2) Sieć wodociągowa posiada zbiorniki wodne wyrównawcze , co na wypadek awarii lub
braku energii elektrycznej zapewnia dostawę wody na potrzeby miasta na okres kilku
godzin.
3) W przypadku dłuższej przerwy w zasilaniu prądem Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Giżycku wykorzysta agregaty prądotwórcze.
kanalizacja
Na terenie powiatu miejscowości o statusie miasta oraz miasta i gminy oczyszczają 98%
ogólnej ilości ścieków. Na terenie miasta Giżycka długość czynnej sieci kanałów
krytych(sanitarnych) (bez połączeń do budynków i wpustów)) wynosi 54,2 km; ścieki
odprowadzane są poprzez miejską sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w
Bystrym k/Giżycka, skąd po oczyszczaniu odprowadzane są do Jez. Niegocin.
gazownictwo
Na terenie powiatu są dwa zakłady gazownicze (Giżycko, Ryn, ), które zajmują się
obsługą techniczną przesyłu gazu ziemnego dla ludności.
Trasy przebiegu gazociągów przedstawiają się następująco:
− Młynowo – Ryn – Skop – Wilkasy,
− Wilkasy – Giżycko – Pozezdrze,
− Skop – Monetki,
ciepłownictwo
W powiecie występują zróżnicowane systemy ogrzewcze (kotłownie na paliwo stałe,
gazowe i olejowe). Ogółem można wyszczególnić 23 kotłownie, które funkcjonują w
układzie budownictwa zbiorowego W mieście Giżycko są dwa duże, niezależne źródła
dostawy ciepła.
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4)

Oczekiwania społeczne

Poczucie bezpieczeństwa, w hierarchii potrzeb człowieka klasyfikuje się bardzo wysoko.
Większość naukowych koncepcji umieszcza tę potrzebę człowieka w grupie potrzeb
egzystencjalnych. Człowiek zagrożony, o zachwianym poczuciu bezpieczeństwa, jest
psychicznie słabszy i niezdolny do odpierania ataków nieprzychylnego otoczenia i
środowiska. Wiele instytucji, działających na terenie powiatu, ma wpływ na poziom
“bezpieczeństwa”, rozumianego jako zapewnienie spokojnego i harmonijnego życia
mieszkańców oraz udanego wypoczynku turystów.
Wraz z postępującym rozwojem społecznym i gospodarczym powiatu wzrastają
również wymagania i oczekiwania społeczeństwa w stosunku do policji, straży i innych
służb. Mieszkańcy i goście powiatu pragną i mają prawo czuć się bezpiecznie.
Powszechne jest przekonanie, że zadania policji to nie tylko skuteczna walka z
przestępczością i przestępcami ale również zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
mieszkańcom, aktywne z nimi współdziałanie w procesach zwalczania wszelkich
przejawów patologii i zjawisk kryminogennych.
Na społeczne odczucia niewątpliwie ma wpływ brak przekonania o
nieuchronności wymierzenia kary prawidłowym funkcjonowaniu zasady nieuchronności
ukarania sprawcy przestępstwa lub wykroczenia oraz o skutecznym działaniu całego
aparatu ścigania i sprawiedliwości.
Bezpieczeństwo wymaga prowadzenia wspólnej polityki przeciwdziałania
zagrożeniom, do czego niezbędne jest zmobilizowanie całego potencjału społeczności
lokalnej i połączenie wielu dotychczas niekiedy chaotycznych działań w jeden,
zorganizowany nurt.
II.
CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ
Charakterystyki i oceny zagrożeń na terenie Powiatu Giżyckiego
odpowiedzialne za dane zadanie służby w skali od 1 do 100 pkt.
Przyjęto następujące założenia:
1-30pkt - mały poziom zagrożenia,
31-70pkt - średni poziom zagrożenia,
71-100pkt - duży poziom zagrożenia.
Ocena zagrożeń ujęta została w kolumnie 4 „Tabeli zagrożeń(…)”- rozdział III.

dokonały

1. Charakterystyka zagrożeń
1) Zagrożenia pożarowe
a) Zagrożenia pożarowe na terenach leśnych
Tereny leśne zajmują ponad 26 % ogólnej powierzchni Powiatu Giżyckiego. W rejonie
działania KP PSP Giżycko znajdują się dwa nadleśnictwa: Giżycko i Borki oraz 22
leśnictwa. Nadleśnictwo Giżycko zalicza się do II kategorii zagrożenia pożarowego.
Nadleśnictwo Borki zalicza się do kategorii III.
b) Zagrożenia pożarowe związane ze zwartą zabudową
Zabudowa zwarta występuje głównie w miejscowościach będących siedzibami gmin i
miast. Dominuje zabudowa murowana z drewnianymi konstrukcjami dachów, stropów i
klatek schodowych. Fakt, że duża część mieszkań ogrzewana jest piecami, posiada
przestarzałe instalacje gazowe i elektryczne znacznie zwiększa zagrożenie pożarowe.
c) Zagrożenia pożarowe w zakładach pracy
Na terenie powiatu zlokalizowane są zakłady pracy stanowiące zagrożenie pożarowe ze
względu na charakter produkcji, proces technologiczny, rodzaj używanych materiałów i
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surowców. Zakłady pracy zagrożone ze względu na fakt przechowywania lub stosowania
gazów technicznych, palnych, amoniaku, cieczy palnych i materiałów drewnopodobnych:
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku, ul. Białostocka 25,
- Meblarska Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda w Giżycku, ul. Suwalska 34,
- „Serex” Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Turystyczna 5,
- ES System Wilkasy Sp. z o.o., ul. Moniuszki 17, 11-500 Wilkasy,
- Zakłady Zbożowo Młynarskie „ELEWATOR” Sp. z o.o. w Sterławkach Wielkich,
11-520 Ryn – Magazyn w Sterławkach Wielkich,
- Zakłady Zbożowo Młynarskie „ELEWATOR” Sp. z o.o. w Sterławkach Wielkich,
11-520 Ryn – Magazyn w Wilkasach.
2) Awarie instalacji komunalnych
a) Awarie instalacji gazowych
Miejscami szczególnie narażonymi na awarie (uszkodzenia, a w konsekwencji pożar i
wybuch) spowodowane różnymi czynnikami są:
-stacje redukcyjno-pomiarowe I i II stopnia (Ryn, Monetki, Giżycko, Wilkasy);
-układy zdawczo - upustowe na gazociągach w Rynie, Skopie.
Około 90 % mieszkańców powiatu jest odbiorcami gazu z sieci. Pozostała część korzysta
głównie z gazu butlowego lub energii elektrycznej. Mogą więc wystąpić zagrożenia
związane z nieprawidłową eksploatacją lub dystrybucją butli z gazem. Zagrożenia te są
jednak rozproszone i najczęściej ograniczają się do pojedynczych posesji.
b) Awarie instalacji energetycznych
Największymi zagrożeniami dla tej infrastruktury są:
-awarie sieci i stacji transformatorowych spowodowane uderzeniem pioruna lub
wiatrami,
-uszkodzenia sieci spowodowane podmyciem słupów lub nieprawidłowo prowadzonymi
robotami ziemnymi, budowlanymi itp.,
-uszkodzenia spowodowane wypadkami i katastrofami komunikacyjnymi – mogą
wystąpić w przypadku instalacji zlokalizowanych przy ciągach komunikacyjnych.
Znaczna część linii przebiega przez tereny zdarzeniowe. Mogą one zostać uszkodzone
przez pożar lasu, połamane drzewa i gałęzie. Ważniejsze obiekty zasilane są
pierścieniowo, co pozwala na zasilanie go linią energetyczną po wyłączeniu odcinka
uszkodzonego. W przypadku całkowitego braku energii obiekty o największym
znaczeniu dla powiatu mogą być zasilane agregatami prądotwórczymi.
c) Zagrożenia instalacji ciepłowniczych
Zagrożenie może stanowić większa awaria w samej kotłowni (uszkodzenie kotłów,
pomp, długotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej i inne), nieprawidłowo
prowadzone prace ziemne oraz celowe działanie człowieka - szczególnie w wypadku
instalacji naziemnych. Przy długotrwałej awarii jednej z kotłowni miejskich i braku
połączenia instalacji z inną kotłownią – znaczna część miasta zostanie pozbawiona
ogrzewania. Długotrwałe awarie lokalnych kotłowni stanowią podobne zagrożenie.
d) Awarie instalacji wodno-kanalizacyjnych
W wypadku dłuższej przerwy w dostawach prądu istnieje możliwość wykorzystania
stacjonarnych agregatów prądotwórczych znajdujących się na ujęciu wody i w stacji
uzdatniania wody. Istnieje ponadto jeden agregat przewoźny. Wszystkie miejscowości o
statusie miasta i gminy oczyszczają 98% ogólnej ilości ścieków. Na terenie powiatu
działają 4 gminne oczyszczalnie ścieków, w Rynie, Wydminach, Miłkach i Giżycku.
Oczyszczalnia w Giżycku obsługuje miasto i gminę Giżycko oraz Kruklanki.
Średnio odprowadza się ok. 6,260 m3 ścieków na dobę. Na terenie miasta Giżycka długość
czynnej sieci kanałów krytych, (bez połączeń do budynków i wpustów) wynosi 54,2 km.
Awarie instalacji wodno-kanalizacyjnych mogą być spowodowane:
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-złym stanem technicznym,
-czynnikami naturalnymi (zamarznięcie instalacji, osunięcie gruntu),
-nieprawidłowo prowadzonymi robotami ziemnymi,
-celową działalnością człowieka (zatrucia wody, celowe uszkodzenia newralgicznych
punktów instalacji),
-zatruciem środowiska w wyniku przesiąkania do wód toksycznych substancji
z wysypisk śmieci itp.),
3) Zagrożenia komunikacyjne
a) Zagrożenia drogowe
Zwiększone zagrożenie wypadkami występuje w okresie letnim, co związane jest
z większym natężeniem ruchu turystycznego. Notuje się również sukcesywny wzrost
liczby pojazdów poruszających się po drogach powiatu.
Główne rodzaje zagrożeń mogących utrudnić lub uniemożliwić ruch drogowy to skutki
zimowych warunków atmosferycznych (zaspy, oblodzenie). Często również występuje
zatarasowanie dróg przez drzewa wywrócone wichurą, spadające gałęzie. Duże
zagrożenie powoduje przewożony gaz propan-butan, przewożony w pojemnikach od
kilkunastu do 20.000 kilogramów, inne substancje ropopochodne, skroplone gazy,
amoniak, kwasy i zasady, które mogą wydostać się z pojemników w razie katastrofy
komunikacyjnej.
b) Zagrożenia kolejowe
Na terenie powiatu występuje ok.40 km trasy Ełk - Kętrzyn. Główne stacje kolejowe
znajdują się w Giżycku, Wydminach i Sterławkach Wielkich. Tory kolejowe w 37
miejscach przecinają drogi. W 17 miejscach w Gminie Wydminy, 15 w Gminie Giżycko i 5
w Mieście Giżycko.
W zakresie usług pasażerskich realizowanych jest 10 kursów na dobę. Na trasie Kętrzyn Ełk transport materiałów niebezpiecznych odbywa się raz lub dwa razy w ciągu doby. W
skali roku jest to około 60.000 ton etyliny, 1.800 ton ON, 26 ton gazu propan-butan.
Przeciętnie, co dwa miesiące przewozi się materiały wybuchowe.
Zagrożenia na szlaku kolejowym mogą być spowodowane przez:
-zatarasowanie przez powalone drzewa,
-obsunięcia nasypu,
-wycieki materiałów niebezpiecznych z uszkodzonych wagonów,
-uszkodzenie lub zawalenie wiaduktów,
-zasypanie przez zaspy śnieżne,
-umyślne działanie człowieka,
-wypadki komunikacyjne na przejazdach,
-nieodpowiedni stan torowiska i taboru.
c) Zagrożenia wodne
Zagrożenie wynikające z sytuacji hydrologicznej powiatu jest stosunkowo nieduże.
W czasie nawalnych deszczów może lokalnie dochodzić do zalania odcinków dróg,
skrzyżowań. Zagrożenie najczęściej występuje w zurbanizowanych terenach miejskich,
w których kanalizacja deszczowa nie jest zdolna( niedrożna, niewydolna) do odbioru
dużych ilości wody. Problemem w ostatnim okresie staje się coraz niższy stan wód w
jeziorach , kanałach i rzekach obszarów Wielkich Jezior Mazurskich.
d) Zagrożenia lotnicze
Występują przeloty różnych obiektów latających oraz przeloty regularne korytarzami
powietrznymi nad terenem powiatu, jednakże zagrożenie ze strony obiektów latających
jest niewielkie.
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4) Zagrożenia chemiczno-ekologiczne
a) Zagrożenia w transporcie
Może ono powstać w wyniku awarii przy transporcie substancji chemicznych. Drogami,
jak i liniami kolejowymi naszego województwa transportuje się duże ilości
ropopochodnych, skroplone gazy, amoniak oraz kwasy i zasady. W razie wypadku lub
katastrofy komunikacyjnej, a także w razie uszkodzenia pojemników, w których są one
przewożone, może dojść do skażenia.
b) Zagrożenia w obiektach stacjonarnych
Zagrożenia te są szczególnie istotne z punktu widzenia skutków, jakie może ze sobą
pociągnąć wyciek amoniaku. W instalacjach OSM w Giżycku znajduje się łącznie ok. 1,5
tony tej substancji. Zagrożenie uległo zmniejszeniu w związku z zaprzestaniem używania
amoniaku w technologii produkcji firmy „Serex”. W strefie śmiertelnej może znaleźć się
11 osób. Firma ta ma obowiązek i posiada „Sposoby postępowania na wypadek awarii”.
Zagrożenie może powstać również w wyniku awarii przy transporcie substancji
chemicznych.
c) Zagrożenia w zbiornikach i ciekach wodnych
Na terenie powiatu może mieć miejsce zagrożenie zbiorników i cieków wodnych
w przypadku katastrofy lub awarii w ich pobliżu. Skażenie może nastąpić również
w wyniku spływu substancji toksycznych kanałami burzowymi.
d) Zagrożenia w podziemnych zbiornikach wodnych
Zagrożenia wód podziemnych mogą wynikać praktycznie z każdej działalności człowieka
związanej z zagospodarowaniem terenu. Wpływa ono w sposób bezpośredni lub
pośredni na wody pitne. Do skażenia może dojść w wyniku dostania się zanieczyszczenia
do podziemnych zbiorników wodnych, jak również na skutek eksploatacji tych
zbiorników. Spowodować je mogą zanieczyszczenia biologiczne (wirusy, bakterie
chorobotwórcze i inne organizmy żywe), jak również związki chemiczne czy substancje
promieniotwórcze. Zagrożenia te są trudne do oszacowania. Skutecznym
zabezpieczeniem przed nimi może być stały monitoring osłonowy wokół konkretnych
ujęć wody obejmujący również strefę ochronną ujęcia.
5) Zagrożenia radiacyjne
Na terenie powiatu nie zlokalizowano urządzeń izotopowych. Niewielkie ilości substancji
promieniotwórczych występują w placówkach służby zdrowia nie stanowiąc poważnego
zagrożenia dla ludzi i środowiska. Zagrożenia mogą wystąpić w przypadku awarii
elektrowni atomowych w Ignalinie na Litwie (ok. 300km), w Oskarsham w Szwecji
(550km) lub w elektrowniach oddalonych bardziej od naszego województwa.
Dodatkowym zagrożeniem może być nielegalny transport substancji radioaktywnych.
6) Zagrożenia epidemiologiczne
a) Epidemie chorób ludzi
Skrócenie czasu podróży, rozwój wymiany handlowej, turystyki, niepokojąca sytuacja
epidemiologiczna w krajach rozwijających się, pojawienie się nowych patogennych
serotypów (mikroorganizmów chorobotwórczych) i chorób nawracających to przyczyny
wzrostu zagrożeń epidemiologicznych.
Na terenie powiatu należy rozpatrzyć możliwość wystąpienia następujących zagrożeń
zdrowotnych:
-epidemie chorób zakaźnych; salmonellozy, czerwonki bakteryjnej, wirusowego zapalenia
wątroby typu A, cholery, SARS, gorączki krwotocznej,
-epidemie błonicy i wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,
-wścieklizny u ludzi,
-zatrucia chemiczne.
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Epidemie mogą rozprzestrzeniać się szybciej w miastach Giżycko i Ryn ze względu na
gęstość zaludnienia i okresowy duży napływ turystów. Istnieje duża możliwość
wystąpienia ognisk epidemicznych błonicy, zagrożenie tą chorobą jest duże ze względu
na brak odporności u populacji powyżej 35 roku życia. W związku ze złą sytuacją
epizootyczną wścieklizny istnieje realne ryzyko przeniesienia tej choroby na ludzi ze
skutkiem śmiertelnym.
b) Epizoocje chorób zwierząt
Teren powiatu zagrożony jest wystąpieniem chorób, z których najbardziej
prawdopodobne jest wystąpienie następujących chorób:
-w stopniu średnim – pomór świń, afrykański pomór świń, wścieklizna;
-w stopniu niskim – pryszczyca, pomór bydła, zaraza płucna bydła, choroba
pęcherzykowa, influenza i inne choroby podlegające obowiązkowi zwalczania.
Należy przyjąć, że w/w choroby mogą wystąpić na terenie całego powiatu, ze
względu na jego rolniczy charakter. Szczególnie zagrożone są skupiska dużych ferm
hodowlanych.
Do zwalczania chorób takich jak klasyczny pomór świń, afrykański pomór świń,
pryszczyca, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, zaraza płucna bydła, grypy ptaków
niezbędne jest współdziałanie inspekcji weterynaryjnej z policją i strażą pożarną w
zakresie zabezpieczenia ognisk, zabezpieczenia transportu prób, zwłok zwierząt,
odkażania sprzętu i ludzi.
W przypadku wścieklizny wskazane są działania informacyjne mające na celu:
-przypomnienie o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie,
-przypomnienie zasad postępowania w razie kontaktu z dzikimi zwierzętami,
7) Zagrożenia w infrastrukturze budowlanej
Na terenie powiatu dominuje zabudowa o konstrukcji murowanej (cegła, pustaki, płyty
betonowe), krytej przeważnie dachówką, blachą lub papą. Niebezpieczeństwo katastrof
budowlanych może wzrastać wraz ze starzeniem się budynków (wiele z nich pochodzi
sprzed wojny). Zły stan starych instalacji (w tym gazowych) powoduje wzrost zagrożenia.
Osiedla mieszkaniowe zagrożone są potencjalnie wybuchem gazu w przypadku
rozszczelnienia lub nieprawidłowej eksploatacji instalacji. Pojedyncze budynki
wielorodzinne narażone są na katastrofy spowodowane wybuchem butli gazowych.
8) Zagrożenia powodziowe
Na terenie powiatu giżyckiego nie ma zagrożenie powodziowego, mogą wystąpić jedynie
lokalne podtopienia w obszarze systemu jezior mazurskich wraz z kanałami
międzyjeziorowymi - kompleks Węgorzewo, Giżycko, Mikołajki, Ruciane Nida, Orzysz,
Pisz.
9) Zagrożenia gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi
a) silne huraganowe wiatry
Mogą przerwać linie telekomunikacyjne i energetyczne w wyniku bezpośredniego
działania wiatru lub przez powalone drzewa. Wiatrołomy mogą zatarasować drogi
i uniemożliwić komunikację. Istnieje też duże niebezpieczeństwo poranienia lub śmierci
ludzi oraz uszkodzenia budynków. Istnieje więc prawdopodobieństwo dużych strat
materialnych.
b) susze
Mogą spowodować, zwłaszcza w lasach, duże zagrożenie pożarowe. Obniżenie poziomu
wód gruntowych może skutkować niedoborem wody do celów komunalnych i
przemysłowych.
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c) gradobicie
Opady o dużej wielkości i intensywności mogą pociągnąć za sobą znaczne straty
materialne a nawet wypadki wśród ludności.
10) Niewypały i niewybuchy
Sporadyczne zagrożenie może powstać w związku z robotami budowlanymi lub
przypadkowym odnalezieniem niewypałów albo nierozważnym obchodzeniem się
z nimi. Na cyplu Fuleda , w lesie, w rejonie jeziora Zimny Kąt znajdują się niewypały z
okresu II wojny Światowej.
11) Masowa migracja do Polski
Zagrożenie to może się pojawić w wypadku niepokojów społecznych lub pogorszenia
się sytuacji ekonomicznej i politycznej w krajach ościennych. Zagrożenie to może się
zwiększyć w przypadku zmniejszenia skuteczności działania służb granicznych lub
wzrostu liczby nielegalnych przekroczeń granicy RP.
12) Protesty, niepokoje społeczne
Ich powodem może być sytuacja ekonomiczna lub polityczna w kraju, regionie lub
zakładzie. Może to spowodować zakłócenia w ruchu drogowym i kolejowym, naruszenie
porządku publicznego i inne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.
13) Terroryzm
Przypadki terroryzmu są bardzo trudne do przewidzenia. należy założyć, że szczególnie
narażone są obiekty użyteczności publicznej o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania
społeczności. W pierwszej kolejności należy wymienić szpital, przychodnie lekarskie,
szkoły, instytucje państwowe, banki, linie telekomunikacyjne i energetyczne, wodociągi,
ujęcia wody oraz inne elementy infrastruktury. W sytuacji zagrożenia – aktu
terrorystycznego każdy może stać się przypadkową ofiarą takiego działania.
14) Zagrożenia przestępczością
Analizując zagrożenia przestępczością stwierdzamy, że na terenie powiatu giżyckiego nie
odnotowano zdarzeń związanych ze zbiorowym zakłóceniem porządku publicznego,
wymagającego użycia pododdziałów zwartych Policji. W rejonie działania KPP Giżycko
dominują przestępstwa o charakterze pospolitym takie jak kradzieże mienia prywatnego i
społecznego. Rocznie notuje się do kilkudziesięciu napadów rabunkowych. Napady
rabunkowe występują głównie na terenie Giżycka . Inne groźne przestępstwa jak
zabójstwa, zbrodnicze podpalenia itp. występują sporadycznie.
Powiat giżycki podobnie jak pozostała część kraju narażony jest na działanie
zorganizowanych grup przestępczych, jednakże skala ich działania (ze względu na
niezamożność społeczeństwa) jest dużo mniejsza niż w innych regionach kraju. Inną
grupę zdarzeń, w czasie, których dochodzi lub może dojść w znacznych rozmiarach do
zakłócenia porządku publicznego, to sytuacje przed rozpoczęciem (dojazd, dojście), w
czasie trwania i po zakończeniu imprez o charakterze masowym.
W związku z powyższym można zauważyć, że terenami najbardziej zagrożonymi
przestępczością są Giżycko i Ryn. Skala i rodzaj zagrożeń w powiecie giżyckim jest
analogiczna jak w innych regionach kraju. Jedynie w okresie sezonu letniego
charakteryzują się pewną specyfiką – wzrasta ilość przestępstw na wodach.
Niepokojącym jest także wzrost zachowań patologicznych, do których należy zaliczyć:
- wzrost agresywnych zachowań,
- alkoholizm,
- narkomania,
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przemoc w rodzinie,
demoralizacja nieletnich,
patologiczne grupy nieformalne i subkultury,
a) Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Z okoliczności sprzyjających do popełnienia tej kategorii przestępstwa to miejsca
niedoświetlone, zadrzewione i odludne o niewielkim ruchu ludności. Nie bez znaczenia
czynnikiem sprzyjającym jest brak dostatecznej wiedzy na temat czynników tworzących
podatność na stanie się ofiarą przestępstwa oraz metod zapobiegania temu przez osoby
pokrzywdzone.
Innym zagrożeniem są powstające i rozwijające się duże fermy hodowlane, w
szczególności bydła i trzody chlewnej. Powstające fermy mogą znacząco oddziaływać na
środowisko i często stanowią poważne obciążenie dla tego środowiska , w konsekwencji
dla zdrowia i życia ludzi.
-

b) Przestępstwa przeciwko mieniu
Z analizy materiałów postępowań wynika, że okolicznościami sprzyjającymi do
popełnienia przestępstw w wymienionych kategoriach jest brak dostatecznej wiedzy
i troski o mienie własne, usytuowanie obiektów w miejscach niedostatecznie
oświetlonych lub zadrzewionych, niewłaściwe zabezpieczenie obiektów, brak
dozorowanych miejsc parkowania lub garażowania samochodów, łodzi.
c) Przestępstwa przeciwko rodzinie
Ta kategoria przestępstw jest kategorią specyficzną, gdyż sprawca działa na szkodę
własnej rodziny. Ofiarami są członkowie rodziny a więc osoby najbliższe. Niewielki
wpływ możemy mieć na przestępstwo niealimentacji. Jednak znacząco możemy
i powinniśmy oddziaływać na przestępstwa kategorii znęcania się fizycznego
i psychicznego nad członkami rodziny. Jest to jedna z trudniejszych kategorii przestępstw,
gdyż tylko w tym przypadku następuje ingerencja organów ścigania w życie osobiste
rodziny. Znacząco występuje ono w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie poziom
świadomości prawnej pokrzywdzonych jest większy i prędzej następuje przełamanie
„bariery wstydu wobec otoczenia”. Szkodliwość społeczna tej kategorii przestępstw jest
bardzo znacząca, gdyż rodzina jako podstawowa komórka społeczna ma istotne
znaczenie w kształtowaniu postaw społecznych.
d) Przestępczość gospodarcza
Ta kategoria przestępczości występuje tylko i wyłącznie w sektorze obrotu
gospodarczego. Dominującymi są wyłudzenia w obrocie towarowo-finansowym. Mimo,
że przestępczość ta społecznie jest mało zauważalna, to jednak jest znacząca. Ma ścisły
związek z przestępczością kryminalną a prowadzi do wzbogacenia się na drodze
przestępstw.
Z analizy materiałów wynika, że podstawowymi okolicznościami sprzyjającymi
przestępczości gospodarczej jest łatwowierność i zaufanie do „partnera”, niedostosowanie
przepisów prawnych do istniejących realnych sfer gospodarczych, zawiłość przepisów
prawnych, niejasna ich interpretacja czy wręcz „luki prawne”. Nie bez znaczenia jest też
„nadzór” właściwych organów i służb nad ogólnymi zasadami przestrzegania i
respektowania istniejących przepisów prawnych.
e) Zagrożenia w ruchu drogowym
Odrębną, specyficzną formą zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, jest
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Od początku lat dziewięćdziesiątych obserwowano
systematyczny wzrost zagrożenia mierzony liczbą zdarzeń drogowych, wypadków oraz
ich ofiar.
Zagrożenie bezpieczeństwa na drogach jest wypadkową następujących czynników:
str. 13

systematycznego wzrostu liczby zarejestrowanych przestarzałych pojazdów,
wzrostu natężenia ruchu,
przestarzały, niedostosowany do istniejących warunków i potrzeb układ
komunikacyjny miast powiatu,
- brak obwodnic,
- braku odpowiedniej infrastruktury drogowej,
- złego stan technicznego pojazdów,
- małej liczby bezkolizyjnych przejść dla pieszych oraz ścieżek rowerowych.
Głównymi przyczynami wypadków i kolizji drogowych są:
- nadmierna prędkość,
- nietrzeźwość użytkowników dróg,
- wymuszanie pierwszeństwa przejazdu,
- nieprawidłowe wyprzedzanie.
f) Zjawiska demoralizacji i przestępczości nieletnich
Wejście na drogę przestępczą nie ma na ogół charakteru przypadkowego, poprzedzone
jest wcześniejszymi sygnałami. Dlatego też bardzo ważną sprawą jest profilaktyka,
zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie działań w
początkowej fazie tego zjawiska, gdy pojawią się pierwsze trudności wychowawcze i
niepowodzenia szkolne.
g) Zagrożenie narkomanią
Narkomania wśród młodzieży staje się alarmującym problemem. Badania wskazują, że
niemal każde dziecko w wieku szkolnym styka się z narkotykami. Narkotyki są coraz
częściej dostępne uczniom szkół podstawowych i średnich. Wiek przeciętnego
konsumenta narkotyków oscyluje między 13 a 18 rokiem życia. Miejscem inicjacji
narkotykowej jest najczęściej podwórko, mieszkanie kolegi lub lokal młodzieżowy.
Młodzież szkół podstawowych najczęściej używa marihuany, środków wziewnych oraz
leków i grzybów halucynogennych. W szkołach średnich dominuje jako środek odurzający
marihuana, amfetamina oraz grzyby halucynogenne. Coraz większy procent młodzieży
zna miejsca, w których można kupić narkotyki. Najczęściej podawane przyczyny sięgania
po narkotyki to wpływ grupy, ciekawość, "szpan" oraz ucieczka od rzeczywistości.
Obserwuje się próby wchodzenia dealerów narkotykowych na teren poszczególnych szkół
h) Zagrożenie alkoholizmem
Coraz częściej inicjacja alkoholowa u młodzieży przypada na ok. 13 rok życia. Tak
w grupie młodzieży szkół podstawowych jak i średnich dominującym w inicjacji
alkoholem jest piwo. Miejscem inicjacji alkoholowej jest najczęściej dom rodzinny lub
mieszkanie kolegi. Sytuacja ta wiąże się z liberalnym traktowaniem przez dorosłych picia
piwa przez młodzież.
W szkołach ponadpodstawowych duży wpływ na model spożycia ma grupa
rówieśnicza. Problemy wynikające z picia alkoholu przez młodzież to przede wszystkim
agresywne zachowania w środowisku. Młodzi ludzie pod wpływem alkoholu są ofiarami
lub sprawcami zachowań kolidujących z prawem.
i) Przemoc wobec nieletnich
Nadużywanie alkoholu przez dorosłych jest główną przyczyną przemocy w rodzinie
i wobec nieletnich. Większość jednak przypadków przemocy w rodzinie i krzywdzenia
dzieci pozostaje jednak tajemnicą rodzinną.
-

15) Zagrożenia na wodzie
Duże zagrożenie, szczególnie na wodzie stanowią gwałtowne zjawiska atmosferyczne
takie jak:
a) silne huraganowe wiatry które mogą przerwać linie telekomunikacyjne
i energetyczne w wyniku bezpośredniego działania wiatru lub przez powalone
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drzewa, wiatrołomy mogą zatarasować drogi wodne, kanały i uniemożliwić
komunikację, łamiące się drzewa stwarzają duże niebezpieczeństwo poranienia lub
śmierci ludzi oraz uszkodzenia jachtów, łodzi, statków oczekujących na poprawę
pogody w kanałach lub zadrzewionych brzegach,
b) gradobicie - opady atmosferyczny w postaci bryłek lodu o dużej wielkości mogą
spowodować straty materialne oraz wypadki wśród ludności,
c) ulewne deszcze mogą powodować ograniczenie widoczności, podtopienia jednostek.
Brak respektu przed dwoma żywiołami jakimi jest woda i wiatr powoduje
zwiększenie ryzyka podczas korzystania z wód i uprawiania sportów wodnych.
Przecenianie własnych umiejętności, brawura i często nadużywanie alkoholu stwarza
ogromne niebezpieczeństwo. Do najpoważniejszych zagrożeń można zaliczyć:
a) zbyt dużą liczba osób uprawiających sporty wodne, żeglarstwo, motorowodniactwo
pod wpływem alkoholu.
b) przecenianie własnych umiejętności, brawura,
c) nieznajomość przepisów i znaków (nowe maszty ostrzegania pogodowego RZGW),
d) możliwość pływania łodzią żaglową do 7,5 m długości bez uprawnień,
e) zezwolenie na pływanie łodziami o mocy do 10 kW bez uprawnień,
f) budowę łodzi bez nadzoru technicznego,
g) zagrożenia ekologiczne - wyciek substancji ropopochodnych może nastąpić poprzez
uszkodzenie jednostki pływającej, która wpłynęła na mieliznę lub brała udział w
wypadku żeglugowym. Awaria silnika, pożar lub zatoniecie statku może również
spowodować tego rodzaju zagrożenie.
2. Wnioski wynikające z charakterystyki zagrożeń
Specyfika położenia geograficznego powiatu, stopa bezrobocia przekraczająca 15,4%
(dane aktualne na miesiąc październik 2014; źródło Powiatowy Urząd Pracy
w Giżycku), oraz stagnacja gospodarcza mają ogromny wpływ na rodzaj popełnianych
przestępstw, występków i wykroczeń. Prowadzone przez Policję statystyki wskazują, że
najbardziej zagrożone są obiekty prywatne, wśród których dominują placówki handlowe,
usługowe, pojazdy (wyposażenie samochodów), łodzie, garaże i piwnice. Statystyki
wskazują, że znaczący wzrost, tak w liczbie wszczęć jak i ilości przestępstw
stwierdzonych, odnotowano w kategorii przestępstw kryminalnych, a więc tych, które
rzutują na społeczne poczucie bezpieczeństwa. Rozboje, bójki, kradzieże, kradzieże z
włamaniem, zakłócanie porządku publicznego to najpoważniejsze zagrożenia dla
bezpieczeństwa mieszkańców i turystów naszego powiatu.
Bardzo poważnym i nieustannie rosnącym problemem, wymagającym znacznych
środków finansowych, ciągłej edukacji i współdziałania wielu podmiotów są również
zagrożenia drogowe.
Różnorodne uwarunkowania sprawiają, iż stan bezpieczeństwa w różnych rejonach
powiatu jest zróżnicowany i w zasadzie nieporównywalny. Rejony miejskie, a także
z siecią dróg tranzytowych są bardziej zagrożone zdarzeniami niż pozostałe. Miasto
i gmina Giżycko były i są zdecydowanie najbardziej zagrożone różnorodnymi zdarzeniami
o charakterze przestępczym a także zdarzeniami drogowymi (wypadkami, i kolizjami).
Jeżeli chodzi o przestępstwa i wykroczenia ruchu drogowego na terenie Powiatu
Giżyckiego podobnie jak na terenie województwa utrzymuje się duża liczba ofiar
w stosunku do ilości wypadków. W odniesieniu do średnich krajowych - wskaźniki
zabitych były niższe, natomiast wskaźniki rannych wyższe. Najwięcej wypadków
drogowych i kolizji notuje się w miesiącach letnich. W dalszym ciągu główną przyczyną
wypadków drogowych jest nadmierna prędkość jazdy. Nadal zagrożeniem są nietrzeźwi
uczestnicy ruchu drogowego, a w szczególności piesi.
Biorąc powyższe pod uwagę należy podjąć działania w następujących sferach:
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1) poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawienie stanu dróg,
przebudowę, właściwe oznakowanie i edukacje kierowców i pozostałych
użytkowników dróg,
2) edukacji dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa,
3) edukacji nauczycieli i rodziców w zakresie zapobiegania przestępczości i uzależnień
nieletnich,
4) zapobiegania przestępczości i uzależnień nieletnich,
5) ograniczenia liczby przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych,
6) wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania,
7) wzrostu poziomu bezpieczeństwa na wodzie,
8) skrócenie czasu udzielenia pomocy medycznej osobom poszkodowanym.
3. Obszary działania
Działaniami programu objęty będzie teren całego Powiatu Giżyckiego ze szczególnym
uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych określonych w kolumnie 3 „Tabeli zagrożeń (…)”
– Rozdział III.
4. Podmioty realizujące program:
1. Powiat Giżycki,
2. burmistrzowie i wójtowie, straże, jednostki organizacyjne i komisje tematyczne
gmin,
3. dyrekcje szkół i pedagodzy szkolni,
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
6. Komenda Powiatowa Policji w Giżycku,
7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku,
8. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
oraz podmioty współpracujące:
1. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
2. zarządy ogrodów działkowych,
3. Urząd Dozoru Technicznego,
4. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
5. Zakład Energetyczny,
6. Nadleśnictwo Giżycko i Nadleśnictwo Borki,
7. redakcje wydawnictw lokalnych, lokalne media,
8. przedstawiciele organizacji społecznych i młodzieżowych, fundacji, stowarzyszeń,
kościelne rady parafialne, mające w statutach zadania przeciwdziałania patologiom
społecznym, promowanie zdrowego stylu życia, wychowanie młodzieży,
9. osoby fizyczne i przedsiębiorcy,
10. Wojsko Polskie.
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Rozdział III:
III.

SPOSOBY ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA PRZESTEPCZOŚCI I INNYCH ZAGROŻEŃ

Tabela zagrożeń ( miejsc i oceny zagrożeń, działań, terminów, podmiotów realizujących i współpracujących przy

Miejsce zagrożone

1 – 30 pkt –
małe
31 – 70 pkt –
średnie
71 – 100 pkt –
duże

Wskazanie działań
w celu zminimalizowania
zagrożenia

Wskazanie podmiotów
odpowiedzialnych za
realizację /
współpracujących przy
realizacji konkretnego
działania

Wskazanie

Finansowanie
/ koszty

Ocena
zagrożenia

terminów
realizacji
działań

ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA (rozboje, bójki i pobicia)
MIASTO
1. Rejon ośrodka LOK W sezonie 1. Doświetlenie Parku im. Rogera Podmioty odpowiedzialne:
2015-2017
1–4
GIŻYCKO ul. Nadbrzeżna
60 pkt
Goemaer'a oraz ul. Św.
Miasto Giżycko
Brunona na odcinku ul.
(służby komunalne w zależności
2. Pasaż Portowy,
Moniuszki – wjazd do LOK-u
od możliwości finansowych)
ul. Kolejowa na
W sezonie
oraz oświetlenie przejścia na
4 – Policja,
wysokości Plaży
50 pkt
torowisku na odcinku ul.
Straż Miejska
Miejskiej,
Nadbrzeżna i wejście do LOK-u.
2. Doświetlenie ul. Kolejowej,
ewentualna kamera wzdłuż ul.
3.4 ul. Warszawska,
Olsztyńska, sklepy
Kolejowej.
W sezonie
3. Zadaniowanie dyżurnych –
monopolowe
i poza
operatorów monitoringu w celu
ul. Mickiewicza
sezonem
zwiększenia aktywności w
ul Wodociągowa
50 pkt
obserwowaniu podejrzanych
Warszawska – rejon od
ul. Kętrzyńskiego do
zachowań osób/grup.
4. Patrole Policji i Straży Miejsk.
parku
Podmioty odpowiedzialne:
GMINA
rozboje – Kozin,
10 pkt
Współdziałanie Straży Gminnej
2015–2017
Policja,
GIŻYCKO uszkodzenie ciała –
z Policją.
Straż Gminna
Wrony
Podmioty odpowiedzialne:
GMINA RYN Sklep monopolowy
25 pkt
1. Patrole policji.
2015–2017
1 – Policja
ul. Kopernika
2. Zewnętrzny monitoring
2 – Miasto i Gmina Ryn
rejon lokali
nieruchomości.

Wnioski /
ocena

realizacji działań)

Policja
Miasto Giżycko

Policja
Gmina Giżycko
Policja
Miasto i Gmina
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Podmioty współpracujące:

gastronomicznych

GMINA
WYDMINY

2–Właściciel sklep / lokalu

20 pkt
bójki i pobicia w
rejonie lokali
gastronomicznych
np. ul. Zaułek Suwalski
uszkodzenia ciała
w rejonie lokali
gastronomicznych
Fermy Hodowlane
powyżej 500 szt.

rozboje: Ruda –
GMINA MIŁKI Rydzewo

1. Patrole policji.
2. Monitoring.

30 pkt

Monitoring środowiska
Kontrola legalności
dokonywanych zmian
użytkowania i przebudowy
obiektów,
5. Kontrola dobrostanu zwierząt.

3.
4.

75 pkt

W sezonie Współdziałanie Straży Gminnej
10 pkt
z Policją.

Poza
rozboje, bójki i pobicia: sezonem –
Miłki
10 pkt
Rozboje, pobicia:
10 pkt
GMINA
1.
KRUKLANKI Kruklanki
Poza
2.
sezonem 5
pkt.

Patrole Policji.
Monitoring.

Podmioty odpowiedzialne:

1 – Policja
2 – Gmina Wydminy

3.
4.
5.
6.

Inspekcja ochrony
środowiska
Inspekcja Sanitarna,
Inspekcja Nadzoru
Budowlanego,
Inspekcja
Weterynaryjna

Podmioty odpowiedzialne:

Policja,
Straż Gminna

Podmioty odpowiedzialne:

1 – Policja
2 – Gmina Kruklanki

2015-2017

Ryn
Właściciel
sklepu / lokalu
Policja
Gmina
Wydminy

Inspekcja
ochrony
środowiska,
Inspekcja
Sanitarna,
Inspekcja
Nadzoru
Budowlanego,
Inspekcja
Weterynaryjna
2015 – 2017 Policja
Gmina Miłki

2015-2017

Policja
Gmina
Kruklanki

ZAGROŻENIA PRZECIWKO MIENIU (kradzieże, kradzieże z włamaniem, uszkodzenie mienia)
MIASTO
GIŻYCKO

kradzieże wózków
dziecięcych i rowerów
z klatek schodowych:

ul. Kazimierza Wielk.,
Nowowiejska
kradzieże kieszonkowe:

Dworzec PKP i PKS
oraz Plac Targowy

75 pkt

1. Rozpowszechnienie programów Podmioty odpowiedzialne:
1, 4, 6, 7, 9 – Policja,
prewencyjnych (np. ulotki o
Straż Miejska
niepozostawianiu na klatkach, w
piwnicach, pojazdach, altankach
2, 5, 8 – Miasto Giżycko
wartościowych przedmiotów).

2. Monitoring wizyjny.
3. Poprawa infrastruktury
osiedlowej przez założenie

Podmioty współpracujące:

1, 2, 3, 4, 5, 6 –

2015 - 2017 Policja
Miasto Giżycko
spółdzielnie
mieszkaniowe
i pozostali

18

kradzieże z altanek (ogródki
działkowe): ul. Jasna i

4.

Rajska, Rolnicza,
Kilińskiego, Al. 1 Maja
kradzieże rowerów: ul. 3

Maja przy hali MOSiR
włamania do samochodów:

na parkingach
zwłaszcza przy
ul. Nowowiejskiej,
Wodociągowej,
Kościuszki,
Jagiełły,
Oś. XXX-lecia

75 pkt

5.
6.

70 pkt
7.
8.

włamania do piwnic:

Oś. XXX-lecia,
ul. Olsztyńska,
Nowowiejska

domofonów oraz ich naprawy.
Współpraca spółdzielni
mieszkaniowych /
administratorów mieszkań ze
Strażą Miejską i Policją.
Doświetlenie wskazanych miejsc.
Spotkania Policjantów i
Strażników Miejskich z
mieszkańcami na zebraniach
organizowanych przez
spółdzielnie / administratorów.
Współpraca zarządu ogródków z
Policją i Strażą Miejską.
Zadaniowanie dyżurnych –
operatorów monitoringu w celu
zwiększenia aktywności
w obserwowaniu podejrzanych
zachowań osób/grup.

spółdzielnie mieszkaniowe
i pozostali administratorzy
mieszkań
1, 2, 7 – zarządy ogrodów
działkowych

administratorzy
mieszkań
zarządy
ogrodów
działkowych

2015 – 2017

włamania do obiektów
handlowych i innych:

ul. Warmińska,
Suwalska
włamania do altanek:

ogródki przy ul. Jasnej,
ul. Rajskiej,
Alei 1 Maja
uszkodzenia pojazdów,
elewacji budynków oraz
innych obiektów:

75 pkt

ul. Kombatantów,
Jagiełły, Wodociągowa,
Kościuszki, , Moniuszki,
ogródki działkowe przy
ul. Jasnej i Rajskiej,
Olsztyńska, Staszica
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GMINA
GIŻYCKO

kradzieże:

Wilkasy – tawerna AZS,
Ośrodek PTTK,

10 pkt

kradzieże z terenów
nowobudowanych domów:

Grajwo, Gajewo
kradzieże z terenów
nadwodnych(sezon i po
sezonie): Bogaczewo,
Strzelce,
włamania do samochodów:

75 pkt

Wilkasy

Podmioty odpowiedzialne:
2015 – 2017
1. Zewnętrzny monitoring
3,
4,
5
–
właścicieli obiektów.
2. Doświetlenie wskazanych miejsc. Policja, Straż Gminna
1, 2 – Gmina Giżycko
3. Współpraca Straży Gminnej z
Policją na wszystkich zmianach
(wspólne patrole również w porze Podmioty współpracujące:
1 , 2, 4 – Właściciele
wieczorowo – nocnej).
4. Rozpowszechnienie programów obiektów
1, 2, 4, 5 – Administratorzy
prewencyjnych (np. ulotki o
/
niepozostawianiu w pojazdach,
Spółdzielnie Mieszkaniowe
piwnicach, altankach wartościowych
przedmiotów).

włamana do domków
letniskowych:

5. Spotkania Policjantów
i Strażników Gminnych
z mieszkańcami na zebraniach
organizowanych przez
administratora.

Bogacko i Sterławki
Małe nad jez. Dejguny
włamania do
nowobudowanych obiektów:

Policja
Gmina Giżycko
Właściciele
obiektów
Administratorz
y
Spółdzielnie
Mieszkaniowe

Grajwo i Gajewo
zniszczenia domków
letniskowych:

30 pkt

Bogacko
RYN

kradzieże rowerów,
okradanie mieszkań, lokali:

40 pkt

Ryn – ul. Kopernika
i Świerczewskiego
kradzieże sprzętu wodnego
w sezonie:

Kronowo, Grzybowo,
Szymonka, Ryn
kradzieże w sezonie:

Rybical
włamania do
samochodów:

Podmioty odpowiedzialne:
1. Patrole Policji.
2015 – 2017 Policja
2. Rozpowszechnienie programów 1,2 – Policja
4, 5 – Miasto i Gmina Ryn
prewencyjnych (np. ulotki o nie
Właściciele
pozostawianiu w pojazdach, piwnicach,
obiektów lub
w altankach wartościowych
Podmioty współpracujące:
Miasto i Gmina
przedmiotów).
3, 4, 5 – Właściciele
Ryn
3. Monitoring rejonu stacji paliw. obiektów
4. Zewnętrzny monitoring
właścicieli obiektów.
5. Doświetlenie wskazanych miejsc.

50 pkt

parkingi ul. Mazurska,
rejon stacji Orlen,
ul. Kopernika
włamania do sklepów:
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Plac Wolności
włamania do obiektów
letniskowych:

Szymonka, Prażmowo,
Rybical, Mrówki,
Skorupki
włamania do
nowobudowanych obiektów:

Sterławki Wielkie
uszkodzenie mienia:

20 pkt

parkingi przy
ul. Kopernika,
Plac Wolności,
rejon Plaży Miejskiej
GMINA
WYDMINY

kradzieże:

ul. Grunwaldzka
włamania do obiektów
handlowych:

20 pkt
50 pkt

Wydminy,
ul. Grunwaldzka
uszkodzenie mienia:

ul. Składowa
GMINA MIŁKI kradzieże :
Rydzewo – w sezonie
letnim

Miłki, Rydzewo

30 pkt

1.

2.

Współpraca Straży Gminnej na
wszystkich zmianach z Policją
(wspólne patrole również w
porze wieczorowo – nocnej).
Rozpowszechnienie programów
prewencyjnych (np. ulotki
o niepozostawianiu w pojazdach,
piwnicach, altankach wartościowych
przedmiotów).

50 pkt
3.
4.

uszkodzenie mienia

Miłki

Podmioty odpowiedzialne:

1 – Policja
3 – Gmina Wydminy
Podmioty współpracujące:

2, 3 – Właściciele obiektów

2015 – 2017 Policja
Właściciele
obiektów
Gmina
Wydminy

20 pkt

włamania do
nowobudowanych obiektów
i do obiektów
gospodarczych:

włamania do jachtów
w sezonie, kradzieże sprzętu
wodnego:

1. Patrole Policji.
2. Zewnętrzny monitoring
właścicieli obiektów.
3. Doświetlenie wskazanych
miejsc.

Podmioty odpowiedzialne:

1, 2 – Policja, Straż Gminna
3, 4 – Gmina Miłki

2015 – 2017 Policja
Gmina Miłki

Podmioty współpracujące:

2, 3, 4 – Właściciele
obiektów

Zewnętrzny monitoring
właścicieli obiektów.
Doświetlenie wskazanych
miejsc.

20 pkt
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KRUKLANKI

kradzieże, kradzieże
z włamaniem, włamania do
mieszkań, uszkodzenia
mienia

10 pkt

1.
2.
3.
4.

Kruklanki

Podmioty odpowiedzialne:
Skuteczniejszy zewnętrzny
Gmina Kruklanki
monitoring.
Doświetlenie ulic.
Poprawienie stanu dróg gminn.
Współpraca z policją

2015 – 2017 Gmina
Kruklanki

„BLOKERSI”, ZAKŁÓCENIA PORZĄDKU (alkohol, narkotyki, dewastacje, aspołeczne zachowania)
MIASTO
GIŻYCKO

Oś. XXX-lecia
(w szczególności nr 5
i 6),
ul. Daszyńskiego,
Królowej Jadwigi
(w szczególności nr
4,6,)

80 pkt

ul. Wilanowska 4, 6, 8
ul. Olsztyńska, 1,3,5,7

GMINA
GIŻYCKO

Osiedle Bystry
Osiedle ul. Przemysłowa
w Wilkasach
50 pkt

GMINA
RYN

zakłócenia porządku
publicznego

1. Monitoring wizyjny.
2. Poprawa infrastruktury osiedlowej
przez założenie domofonów oraz ich
naprawy.
3. Współpraca administratorów ze Strażą
Miejska i Policją.
4. Doświetlenie wskazanych miejsc –
w szczególności Oś. XXX-lecia.
5. Spotkania Policjantów i Strażników
Miejskich z mieszkańcami na
zebraniach organizowanych przez
administratora.
6. Zadaniowanie dyżurnych – operatorów
monitoringu w celu zwiększenia
aktywności w obserwowaniu
podejrzanych zachowań osób/grup.
1. Monitoring wizyjny.
2. Poprawa infrastruktury osiedlowej
przez założenie domofonów oraz ich
naprawy.
3. Współpraca administratorów ze Strażą
Gminną i Policją.
4. Doświetlenie wskazanych miejsc.
5. Spotkania Policjantów i Strażników
Gminnych z mieszkańcami na
zebraniach organizowanych przez
administratora.

W sezonie 1. Monitoring wizyjny.
letnim 30 2. Patrole Policji.

Podmioty
odpowiedzialne:

3, 5 – Policja, Straż
Miejska
1,4, 6 – Miasto
Giżycko
Podmioty
współpracujące:

2015-2017

Policja
Miasto Giżycko
spółdzielnie
mieszkaniowe

1, 2, 3, 4, 5 –
spółdzielnie
mieszkaniowe

Podmioty
odpowiedzialne:

1, 4 – Gmina
Giżycko
3, 5 – Policja, Straż
Gminna
Podmioty
współpracujące:

1, 2, 3, 4, 5 –
spółdzielnie
mieszkaniowe /
Administratorzy
Podmioty
odpowiedzialne:

2015 – 2017 Policja
2015-2017
Gmina Giżycko
spółdzielnie
mieszkaniowe
administratorzy

2015 – 2017 Policja
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Plac Wolności,
Ośrodki
Wypoczynkowe

pkt

1 – Miasto i Gmina
Ryn
2 – Policja

Miasto i Gmina
Ryn

Podmioty współpracuj.:

Właściciele
obiektów

Właściciele obiekt.
GMINA
WYDMINY
GMINA
MIŁKI

nie odnotowuje się istotnych zagrożeń (brak zgłoszeń)
Ruda, Miłki, Konopki
Nowe, Staświny

GMINA
Plaża Gminna
KRUKLANKI

20 pkt

1.Założenie domofonów.
2.Współpraca administratorów ze Strażą
Gminną.
3.Doświetlenie wskazanych miejsc.
4.Zamontowanie monitoringu przy SP w
Staświnach
5.Zamontowanie monitoringu w centrum
Miłek

W sezonie Patrole Policji.
letnim
10 pkt.

Podmioty
odpowiedzialne:

2 – Straż Gminna
3,4,5 – Gmina Miłki
Podmioty
współpracujące:

2015 – 2017 Straż Gminna
Gmina Miłki
spółdzielnie
mieszkaniowe /
administratorzy

1, 2 – spółdzielnie
mieszkaniowe /
Administratorzy
Podmioty
2015 – 2017 Policja
odpowiedzialne:
Policja, dzierżawca
terenu plaży

SPOŻYWANIE ALKOHOLU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
MIASTO
GIŻYCKO

GMINA
GIŻYCKO

Rejony przy sklepach
50 pkt
monopolowych:
ul. Mickiewicza,
ul. Wodociągowa,
Królowej Jadwigi przy
skrzyżow.
z ul. Kościuszki,
Plaża Miejska
(od maja do września),
ul. Nadbrzeżna (sezon)
Las Miejski,
50 pkt
sklepy w Bystrym,
Wilkasy (okolice lokali
gastronomicznych przy
rondzie),
Osiedle

1. Patrole Policji i Straży Miejskiej.
2. Zewnętrzny monitoring właścicieli
obiektów.
3. Zadaniowanie dyżurnych – operatorów
monitoringu w celu zwiększenia
aktywności w obserwowaniu
podejrzanych zachowań osób/grup.

Podmioty
odpowiedzialne:

1 – Policja,
Straż Miejska
2, 3 – Miasto
Giżycko

2015 – 2017 Policja
Miasto Giżycko
Właściciele
obiektów

Podmioty
współpracujące:

2 – Właściciele
obiektów
1. Patrole Policji i Straży Gminnej.
2. Zewnętrzny monitoring obiektów.

Podmioty
odpowiedzialne:

1 – Policja,
Straż Gminna
2 – Gmina Giżycko
Podmioty

2015 – 2017 Policja
Gmina Giżycko
Właściciele
obiektów
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współpracujące:

ul. Przemysłowa
GMINA
RYN

Rejon sklepu
monopolowego
ul. Kopernika,
Sklepy alkoholowe
Pl. Wolności,
Targowisko Miejskie

2 – Właściciele
obiektów
50 pkt

1. Patrole Policji.
2. Zewnętrzny monitoring obiektów.

Podmioty
odpowiedzialne:

2015 – 2017 Policja

1 – Policja
2 – Miasto i Gmina
Ryn

Właściciele
obiektów lub
Miasto i Gmina
Ryn

Podmioty
współpracujące:

2 – Właściciele
obiektów
GMINA
Gawliki Wielkie (przy
WYDMINY sklepie spożywczym),
Wydminy (przy
ul. Grunwaldzkiej),
Sklep w m. Orłowo
GMINA
MIŁKI

Sklep przy
ul. Giżyckiej,
rejony sklepów
w Czyprkach
i Paprotkach

20 pkt

1. Patrole Policji.
2. Zewnętrzny monitoring obiektów.

Podmioty
odpowiedzialne:

2015 – 2017 Policja

1 – Policja

Właściciele
obiektów

Podmioty
współpracujące:

2 – Właściciele
obiektów
15 pkt

1. Patrole Policji i Straży Gminnej.
2. Zewnętrzny monitoring obiektów.

Podmioty
odpowiedzialne:

2015 – 2017 Policja

1 – Policja,
Straż Gminna

Gmina Miłki

Podmioty
współpracujące:

Właściciele
obiektów

2 – Właściciele
obiektów
Sklep przy
ul. 22 – Lipca,
GMINA
Osiedle Boreckie,
KRUKLANKI rejon sklepu
w Możdżanach Plaża
Gminna

15 pkt

1. Patrole Policji.
2. Zewnętrzny monitoring właścicieli
obiektów.

Podmioty
odpowiedzialne:

2015 – 2017 Policja

1 – Policja

Właściciele
obiektów

Podmioty
współpracujące:

2 – Właściciele
obiektów

ZAGROŻENIA W SZKOŁACH
MIASTO
GIŻYCKO

Gimnazjum nr 1
20 pkt
w Giżycku – zdarzenia
typu: bójki, młodzież po
spożyciu alkoholu,

1. Współpraca dyrekcji szkoły oraz PORE,
PSSE, CPUiIS z Policją,.
2. Patrole Policji i Straży Miejskiej.
3. Bieżąca edukacja młodzieży –

Podmioty
odpowiedzialne:

1, 2, 3, 5 – Policja
2, 3, 5 – Straż

2015-2017

Policja
Miasto Giżycko
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kradzieże telefonów
Gimnazjum nr 2
w Giżycku – młodzież
po spożyciu alkoholu,
kradzieże telefonów

20 pkt

Zespół Szkół
10 pkt
Zawodowych
ul. Smętka oraz
rejon pomiędzy
ul. Kościuszki,
targowiskiem
i ul. Mickiewicza –
zdarzenia typu: bójki,
pobicia, podejrzenie
dystrybucji narkotyków

spotkania profilaktyczne.
4. Zwiększenie monitoringu terenów
przylegających do szkoły oraz
monitoringu wewnątrzszkolnego
5. Patrole i dyżury w rejonach szkół i na
terenach szkół)
6. Współpraca szkoły z Poradnią
Psychologiczno Pedagogiczną

II Liceum
40 pkt
Ogólnokształcące w
Giżycku
Podejrzenie dotyczące
spożywania i
dystrybucji środków
psychoaktywnych i
alkoholu przez uczniów
oraz substancji
odurzających w
okolicach szkoły

GMINA
GIŻYCKO

kradzieże mienia
telefonów komórk.
rowerów,
Gimnazjum Wilkasy –
zdarzenia typu: bójki,
młodzież po spożyciu
alkoholu, kradzieże

Miejska
1, 3, 4 5 6, –
Dyrektorzy szkół
oraz Dyrektor
Powiatowego
Ośrodka Rozwoju
Edukacji,
Powiatowej Stacji
SanitarnoEpidemiologicznej,
Centrum
Profilaktyki
Uzależnień i
Integracji
Społecznej

Dyrektorzy
szkół

2015 – 2017

3, 6- pedagog
szkolny

30 pkt
30 pkt

1. Współpraca dyrekcji szkoły z Policją.
2. Patrole Straży Gminnej.
3. Bieżąca edukacja młodzieży –
spotkania profilaktyczne.

Podmioty
odpowiedzialne:

1, 3 – Policja,
Dyrektorzy szkół

2015 – 2017 Policja
Gmina Giżycko
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GMINA
RYN

telefonów
Gimnazjum w Rynie – 15 pkt
przypadki przebywania
młodzieży po spożyciu
alkoholu

GMINA
Zespół Szkół
15 pkt
WYDMINY Ogólnokształcących
w Wydminach – bójki
po lekcjach na terenie
przylegającym do
szkoły, opuszczanie
przez uczniów terenu
szkoły podczas przerw.
Zespół Szkół
8 pkt
w Gawlikach Wielkich –
zaczepki psychiczne
i fizyczne wśród
uczniów, agresja
fizyczna i słowna,
w tym używanie
wulgaryzmów

GMINA
MIŁKI

Zespół Szkół
31 pkt
Ogólnokształcących
w Wydminach –
podejrzenie dystrybucji
narkotyków
Szkoła w Miłkach –
50 pkt
pobicia, rozboje,
kradzieże telefonów

GMINA
Zespół Szkół
KRUKLANKI w Kruklankach,
Szkoła Podstawowa

30 pkt.

2, 3 – Straż Gminna
1. Współpraca dyrekcji szkoły z Policją.
2. Bieżąca edukacja młodzieży –
spotkania profilaktyczne.

Podmioty
odpowiedzialne:

1. Współpraca dyrekcji szkoły z Policją.
2. Bieżąca edukacja młodzieży.
3. Realizacja założeń programu
Bezpieczna Szkoła.
4. Rozmowy uczniów z wychowawcą
klasy, pedagogiem szkolnym,
dyrektorem, wskazania do diagnozy w
poradni specjalistycznej PPP w celu
pozyskania opinii na temat
specyficznych trudności ucznia,
rozmowy prowadzone z rodzicami
przez pracowników szkoły.
5. Współpraca dyrekcji
z Komendą Powiatową Policji, Sądem
Rejonowym, Poradnią Psychologiczną.

Podmioty
odpowiedzialne:

1. Współpraca dyrekcji szkoły z Policją.
2. Bieżąca edukacja młodzieży –
spotkania profilaktyczne.

Podmioty
odpowiedzialne:

1.
2.

Współpraca dyrekcji szkoły z Policją.
Bieżąca edukacja młodzieży.

1, 2 – Policja,
Dyrektorzy szkół

1, 2 – Policja
1, 2, 3, 4 – Dyrektor
szkoły,
Pedagog,
wychowawca

1, 2 – Policja,
Dyrektorzy szkół
2 – Straż Gminna
Podmioty
odpowiedzialne:

1, 2 – Policja,

2015 – 2017 Policja
Gmina Ryn
2015 – 2017 Policja
Gmina
Wydminy

2015 – 2017 Policja
Gmina Miłki
2015 – 2017 Policja
Gmina
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w Boćwince – bójki na
terenie przylegającym
do szkoły, opuszczanie
przez uczniów terenu
szkoły podczas przerw

Dyrektorzy szkół

Kruklanki

DEMORALIZACJA NIELETNICH
MIASTO
GIŻYCKO

GMINA
GIŻYCKO

Rejon Domu
80 pkt
Św. Faustyny
w Giżycku,
Gimnazjum Nr 1
Miejsca gromadzenia
się młodzieży i
60 pkt
nieletnich zagrożonych
demoralizacją:
Park Miejski, teren
przyległy do SP nr 4,
teren pomiędzy ul.
Dąbrowskiego a
Pasażem
ul. Wodociągowa
„Orlik”,
ul. Kombatantów,
ul. Daszyńskiego,
Galeria Batory
Pasaż Portowy,
ul. Wilanowska
ul. Konarskiego
okolice po obu stronach
wylotu Kanału
Mazurskiego do jez.
Niegocin
Gimnazjum w
30 pkt
Wilkasach,
miejscowość Doba

1. Współpraca kierownictwa placówek z
Policją (nadzór/kontrola).
2. Patrole Policji i Straży Miejskiej.

Współpraca dyrekcji szkoły z Policją i
Strażą Gminną.

Podmioty
odpowiedzialne:

1, 2 – Policja
1 – Dyrektorzy
szkół i placówek
opiekuńczych
2 – Straż Miejska

Podmioty
odpowiedzialne:

Policja, Straż
Gminna, Dyrektor
szkoły

2015 – 2017 Policja
Miasto Giżycko
Powiat Giżycki
(dotacja)

2015 – 2017 Policja
Gmina Giżycko
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GMINA
RYN
GMINA
WYDMINY

GMINA
MIŁKI

ul. Mazurska,
ul. Zielona
Zespół Szkół
Ogólnokształcących w
Wydminach
Zespół Szkół w
Gawlikach Wielkich
Zespół Placówek
Oświatowych
w Miłkach,

GMINA
Zespół Szkół
KRUKLANKI w Kruklankach,
Szkoła Podstawowa
w Boćwince

20 pkt

Patrole Policji.

Podmioty
odpowiedzialne:Policja

2015 – 2017 Policja

20 pkt

Współpraca dyrekcji szkoły z Policją.
Rozmowy uczniów z wychowawcą klasy,
pedagogiem szkolnym, dyrektorem,
rozmowy prowadzone z rodzic. przez
pracow. szkoły
Współpraca dyrekcji szkoły z Policją i ze
Strażą Gminną.
Bieżąca edukacja młodzieży poprzez
spotkania ze Strażą Gminną.

Podmioty
odpowiedzialne:

2015 – 2017 Gmina
Wydminy
Policja

20 pkt

30 pkt

Policja,
Dyrektor szkoły
Podmioty
odpowiedzialne:

Policja,
Straż Gminna,
Rada Pedagogiczna

Współpraca dyrekcji i pedagoga szkolnego Podmioty
odpowiedzialne:
z Policją.
Dyrekcja szkoły,
Pedagog,
Rada Rodziców,
Policja

2015 – 2017 Gmina Miłki
Policja

2015 – 2017 Gmina
Kruklanki
Policja

ZAGROŻENIA W RUCHU DROGOWYM – infrastruktura
MIASTO
GIŻYCKO

ul. Białostocka, (1)
ul. Moniuszki
skrzyżowanie ul.
WarszawskaBiałostockaSuwalska(2)

1. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej:
Giżycko Białostocka, trasa Giżycko –
Wilkasy,.
2. Przebudowa skrzyżowania
3. zamontowanie progów zwalniających
50 pkt

Podmioty
odpowiedzialne:

Powyższa
infrastruktura
drogowa jest
Zarząd Dróg
Powiatowych integralną
częścią
Obwodnicy
Miasto Giżycko Giżycka.
Po
opracowaniu i
zatwierdzeniu
projektu
na
Obwodnicę
Giżycka (1).

2015 – 2017 GDDKiA

1 – Zarząd Dróg
Powiatowych,
Miasto Giżycko,
GDDKiA
2,3 – ZDP Giżycko

ul. Kościuszki w rejonie
szkół (3)
GMINA
GIŻYCKO

1.Gajewo
ul. Zachodnia, ul. Żółta
2.Wilkasy ul. Szkolna
3.Wilkasy
ul. Przemysłowa
4.Gajewo, Wilkasy,

30 pkt

Podmioty
1.Budowa drogi gminnej
2. Budowa chodnika i remont drogi gminnej odpowiedzialne:
3. Modernizacja chodnika
Gmina Giżycko

2015-2017

Gmina Giżycko
Zarząd Dróg
Powiatowych

4. Oświetlenie
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GMINA
RYN

Piękna Góra, Wrony
Droga powiatowa nr
1823N (5)
Droga W-592: Giżycko –
Piękna Góra – Sterławki
Małe (6)

5.Budowa ciągu pieszo – jezdnego w msc.
Sulimy

Plac Wolności,
Droga W-642 Ryn –
Zielony Lasek

1. Bieżące uzupełnianie (po zniszczeniu)
znaków drogowych przez zarządców
dróg.
2. Naprawa nawierzchni drogi W-642.
3. przebudowa skrzyżowania
4. budowa ciągów pieszych

6. Planowana w ramach RPO przebudowa Gmina Giżycko,
drogi wojewódzkiej 592 na odcinku
Zarząd Dróg
Sterławki Wlk. – skrzyż z drogą krajową 59 Wojewódzkich
Planowana przebudowa mostu w Pięknej
Górze (dostosowanie do pełnej nośności)

Skrzyżowanie drogi
40 pkt
powiatowej 1726N z dr.
1789N (3)
dr. powiatowa 1726N w
msc. Stara Rudówka (4)
GMINA
WYDMINY

Wydminy
ul. 40-Lecia
(droga gminna) (1)

20 pkt

dr. pow. nr 1712N – ul.
Składowa(2)

GMINA
MIŁKI

ZDP Giżycko i
Gmina Giżycko

dr. pow. nr 1710N
msc. Wydminy (3)
drogi gminne publiczne 20 pkt
(1,2,4)
dr. pow. nr 1718N w
msc. Rydzewo (ul.
Mazurska (3)

Podmioty
odpowiedzialne:

Gmina Giżycko
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
2015-2017

1,2 – Miasto
i Gmina Ryn,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
1 – GDDKiA
3 – ZDP Giżycko

GDDKiA
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
Zarząd Dróg
Powiatowych

4 – ZDP Giżycko i
Gmina i Miasto Ryn
1. Zmiana organizacji ruchu w postaci
zakazu zatrzymywania po jednej stronie
drogi.
2. przebudowa ulicy w ramach NPPDL
3. przebudowa odcinka drogi

Podmioty
odpowiedzialne:

1. Opracowanie stałej organizacji ruchu na
drogach gminnych publicznych.
2. Uzupełnienie znaków pion. na drogach
gminnych publicznych.
3. przebudowa ulicy
4. Naprawa nawierzchni drogi gminnej w
m. Paprotki.

Podmioty
odpowiedzialne:

1 – Gmina Wydminy
2 – ZDP Giżycko
3 – ZDP Giżycko

pionowanie
zniszczonych
znaków
drogowych
odbywa się na
bieżąco przez
brygadę
patrolową
Rejonu.

2015 – 2017 Gmina
Wydminy
Zarząd Dróg
Powiatowych

2015 – 2017 Gmina Miłki

Gmina Miłki
ZDP Giżycko i
Gmina Miłki (3)

Miasto i Gmina Uzupełnianie,
wymiana lub
Ryn

2015 (3)

Zarząd Dróg
Powiatowych
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1. dr. pow. nr 1734N w
msc. Kruklanki (ulica 22
Lipca)
GMINA
20 pkt.
2. Gminne drogi
KRUKLANKI
publiczne, drogi gminne
nieposiadające statusu
dróg publicznych

Podmioty odpowiedzialne:

ZDP
Giżycko
Gmina Kruklanki

1. przebudowa ulicy
2. przebudowa dróg gminnych

i

2015 – 2017 ZDP Giżycko i
Gmina
Kruklanki

ZAGROŻENIA W RUCHU DROGOWYM – wypadki drogowe
nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu
MIASTO
GIŻYCKO

GMINA
GIŻYCKO
GMINA
RYN
GMINA
WYDMINY
GMINA
MIŁKI

70 pkt
Ulice:
Obwodowa,
Aleja 1-go Maja
Białostocka, Kościuszki,
Warszawska,
Moniuszki,
Przemysłowa, Suwalska
Skrzyżowania:
40 pkt
Obwodowa – Rolnicza –
Wilanowska,
Obwodowa – Świderska
– Nowowiejska,
Kolejowa – Wodna,
Białostocka – Gdańska,
Warmińska –
Przemysłowa
Świdry, Szczybały
30 pkt.
Giżyckie, Sołdany

Patrole statyczne i dynamiczne
Policji RD.

Patrole statyczne i dynamiczne
Policji RD.

Podmioty odpowiedzialne:

Policja

Podmioty odpowiedzialne:

1 – Policja
2 – Straż Gminna

2015 – 2017 Policja

2015 – 2017 Policja
Gmina Giżycko

nie odnotowuje się istotnych zagrożeń (brak zgłoszeń)
nie odnotowuje się istotnych zagrożeń (brak zgłoszeń)
Ruda skrzyżowanie

10 pkt.

1. Patrole statyczne i dynamiczne
Policji RD.

Podmioty odpowiedzialne:

1 – Policja

2015 – 2017 Policja
Gmina Miłki

30

Droga krajowa DK 63
GMINA
Ul. 22 Lipca
KRUKLANKI

Kontrola fotoradarowa
2 – Straż Gminna
prowadzona przez Straż Gminną.
Podmioty odpowiedzialne:
Patrole statyczne i dynamiczne
Policja
Policji RD

2.

30 pkt.
15 pkt.

2015 – 2017 Policja

przekroczenie lub niedostosowanie prędkości
MIASTO
GIŻYCKO

GMINA
GIŻYCKO
GMINA
RYN

Ulice: Obwodowa,
Aleja 1-go Maja
Białostocka,
Kościuszki,
Warszawska,
Moniuszki, Jagiełły

70 pkt

Skrzyżowania:
40 pkt
Obwodowa – Rolnicza –
Wilanowska,
Obwodowa – Świderska
– Nowowiejska
Wrony Nowe, Doba,
40 pkt
trasa Wilkasy – Strzelce
– Bogaczewo, Bystry,
Piękna Góra, Sołdany
droga Ryn – Wejdyki, 50 pkt
trasa Ławki – Ryn, trasa
Skop – Tros, Skop

GMINA
Sucholaski,
WYDMINY trasa Pańska Wola –
Biała Giżycka
GMINA MIŁKI Rydzewo

30 pkt
10 pkt

Droga krajowa KD63 70 pkt
Jeziorowskie–Podleśne, 30 pkt
GMINA
Kruklanki–Sołdany,
KRUKLANKI
Jeziorowskie–Jasieniec,
Możdżany

Patrole statyczne i dynamiczne
Policji RD.

Podmioty odpowiedzialne:

1. Patrole statyczne i dynamiczne
Policji RD.

Podmioty odpowiedzialne:

1. Patrole statyczne Policji RD.
2. Nadzór dynamiczny nad ruchem
drogowym z wykorzystaniem
wideorejestratora.
1. Patrole statyczne Policji RD.
2. Nadzór dynamiczny nad ruchem
drogow. z wykorzysta. wideo rej..
2. Patrole statyczne i dynamiczne
Policji RD.
3. Kontrola fotoradarowa
prowadzona przez Straż Gminną.
1. Patrole statyczne Policji RD.
2. Nadzór dynamiczny nad ruchem
drogow. z wykorzyst. wideorej.

Podmioty odpowiedzialne:

Policja

1 – Policja,
2 – Straż Gminna
Policja

Podmioty odpowiedzialne:

Policja
Podmioty odpowiedzialne:

1 – Policja,
2 – Straż Gminna
Podmioty odpowiedzialne:

Policja

2015 – 2017 Policja

2015 – 2017 Policja
Gmina Giżycko
2015 – 2017 Policja

2015 – 2017 Policja
2015 – 2017 Policja
Gmina Miłki
2015 – 2017 Policja
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ZAGROŻENIA W RUCHU DROGOWYM – kolizje drogowe
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
MIASTO
GIŻYCKO

60 pkt
Ulice:
Obwodowa,
Wodociągowa
Al. 1 Maja,
Warszawska,
Olsztyńska, Moniuszki,
Jagiełły
Skrzyżowania:
Jagiełły –
Wodociągowa,

1. Patrole policji RD – kontrola
prędkości.
2. Nadzór dynamiczny nad
ruchem drogowym z
wykorzystaniem wideorej.

Podmioty odpowiedzialne:

1. Patrole policji RD – kontrola
prędkości.
2. Nadzór dynamiczny nad
ruchem drogowym z
wykorzystaniem wideorejestr.

Podmioty odpowiedzialne:

1, 2 – Policja

2015-2017

Policja

80 pkt

Obwodowa – Rolnicza 70 pkt
– Wilanowska,

GMINA
GIŻYCKO

Obwodowa –
Białostocka,
Obwodowa –
Suwalska,
Kościuszki – Smętka
Drogi krajowe
K-63 i K-59

GMINA RYN Droga krajowa K-59

50 pkt

50 pkt

40 pkt

Droga W-642 RynZielony Lasek
GMINA

Droga W-592
Droga wojew. W-655 40 pkt

1. Patrole policji RD – kontrola
prędkości.
2. Nadzór dynamiczny nad
ruchem drogowym z
wykorzystaniem wideorejestr.
1. Patrole policji RD–kontrola

Policja

Podmioty odpowiedzialne:

Policja

Podmioty odpowiedzialne:

2015 – 2017 Policja

2015 – 2017 Policja

2015 – 2017 Policja
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WYDMINY
2.
GMINA MIŁKI Droga K-63

30 pkt

1.
2.

GMINA
Jasieniec –
KRUKLANKI Jeziorowskie

25 pkt
1.

prędkości.
Nadzór dynamiczny nad
ruchem drogowym z
wykorzystaniem wideorejestr.
Patrole policji RD – kontrola
prędkości.
Nadzór dynamiczny nad
ruchem drogowym z
wykorzystaniem wideorejestr.
Patrole policji RD – kontrola
prędkości.
Nadzór dynamiczny nad
ruchem drogowym z
wykorzystaniem wideorejestr.

Policja

Podmioty odpowiedzialne:

Policja

Podmioty odpowiedzialne:

Policja

2015 – 2017 Policja

2015 – 2017 Policja

ZAGROŻENIA NA WODZIE – alkohol, brawura
SZLAK WIELKICH JEZIOR
MAZURSKICH,

60 pkt

POZOSTAŁE JEZIORA
NA TERENIE POWIATU

1. Zwiększenie liczby i aktywn. Podmioty odpowiedzialne:
patroli policyjnych na akwenach 1, 2, 3 – Policja
3 – MOPR
Wielkich Jezior Mazurskich.
2. Zintensyfikowanie kontroli
oraz wykrywania substancji
psychoaktywnych u sterników
łodzi i pozost. użytkown. wód.
3. Edukacja w celu kształtowania
świadomego, bezpiecznego i
kulturalnego użytkownika wód
.

2015 – 2017 Policja
MOPR

ZAGROŻENIA NA WODZIE – nagła zmiana warunków pogodowych
SZLAK WIELKICH JEZIOR
MAZURSKICH,
POZOSTAŁE JEZIORA
NA TERENIE POWIATU

30 pkt

1. Zwiększenie ilości tablic
ostrzegania pogodowego.
2. Upowszechnienie akcji sms
pogodowy.
3. Wnioskowanie o budowę
radaru pogodowego obejmuj.
teren Wielkich Jezior
Mazurskich.

Podmioty odpowiedzialne:

1, 2, 3 – MOPR 2 – Powiat
Giżycki

2015 – 2017 Powiat Giżycki
MOPR
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ZAGROŻENIA NA WODZIE – zbyt długi czas dojazdu poszkodowanych na wodzie do szpitala
SZLAK WIELKICH JEZIOR
MAZURSKICH,

50 pkt

POZOSTAŁE JEZIORA
NA TERENIE POWIATU

1. Podjęcie działań o zwiększenie Podmioty odpowiedzialne:
1, 2 – Powiat Giżycki
liczby drogowych karetek
1 – MOPR
pogotowia.
2. Podjęcie działań w celu
spowodowania stacjonowania
Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego bliżej jezior.

2015 – 2017 MOPR
Powiat Giżycki

ZAGROŻENIA POŻAROWE
TERENY LEŚNE
Nadleśnictwo Giżycko
Nadleśnictwo Borki

10 pkt

Kontrole ppoż. zgodnie
z harmonogramem kontroli.

Podmioty odpowiedzialne:

KP PSP Giżycko
Podmioty współpracujące:

Nadleśn. Giżycko, Borki
ZAKŁADY PRACY
18 pkt
sklepy wielkopowierzchniowe,
obiekty użyteczności publicznej,
pozost. zakłady pracy, w szczególności
zatrudniające większą ilość pracown.
INNE
19 pkt
budynki mieszkalne, spółdzielcze, itp.

Kontrole ppoż. zgodnie
z harmonogramem kontroli.

Podmioty odpowiedzialne:

Kontrole ppoż. zgodnie
z harmonogramem kontroli.

Podmioty odpowiedzialne:

KP PSP Giżycko

KP PSP Giżycko

2015 – 2017 KP PSP Giżycko
Nadleśnictwo
Giżycko, Borki
2015 – 2017 KP PSP Giżycko

2015 – 2017 KP PSP Giżycko

AWARIE INSTALACJI KOMUNALNYCH
TEREN POWIATU GIŻYCKIEGO
instalacje gazowe

9 pkt

Kontrole ppoż. zgodnie
z harmonogramem kontroli.

Podmioty odpowiedzialne:

TEREN POWIATU GIŻYCKIEGO
instalacje energetyczne

45 pkt

Kontrole ppoż. zgodnie
z harmonogramem kontroli.

Podmioty odpowiedzialne:

KP PSP Giżycko,
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
KP PSP Giżycko,
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Podmioty współpracujące:

Zakład Energetyczny
MIASTO GIŻYCKO

20 pkt

Kontrole ppoż. zgodnie

Podmioty odpowiedzialne:

2015 – 2017 KP PSP Giżycko
Powiatowy
Inspektor
Nadzoru
Budowlanego
2015 – 2017 KP PSP Giżycko
Powiatowy
Inspektor
Nadzoru
Budowlanego
Zakład
Energetyczny
2015 – 2017 KP PSP Giżycko
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instalacje ciepłownicze

z harmonogramem kontroli.

KP PSP Giżycko,
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Podmioty współpracujące:

Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
TEREN POWIATU GIŻYCKIEGO
Instalacje wodno – kanalizacyjne

20 pkt

Kontrole okresowe służb i
instytucji odpowiedzialnych

Podmioty odpowiedzialne:
Samorządy lokalne
(właściciele sieci),
Podmioty współpracujące:
Powiatowy Inspektor
Sanitarny

Powiatowy
Inspektor
Nadzoru
Budowlanego
Przeds. Energ.
Cieplnej
2015 – 2017 1. Samorządy
lokalne
2. Pow. Insp.
San.

ZAGROŻENIA CHEMICZNO – EKOLOGICZNE
MIASTO GIŻYCKO
w obiektach stacjonarnych

40 pkt

1. Kontrole ppoż.
2. Kontrole Urzędu Dozoru
Technicznego w zakresie
nadzoru nad urządzeniami
technicznymi podlegającymi
dozorowi.

Podmioty odpowiedzialne:

KP PSP Giżycko

2015 – 2017 KP PSP Giżycko
Urząd Dozoru
Technicznego

Podmioty współpracujące:

Urząd Dozoru
Technicznego

ZAGROŻENIA GWAŁTOWNYMI ZJAWISKAMI ATMOSFERYCZNYMI – silne wiatry i burze
TEREN POWIATU GIŻYCKIEGO

60 pkt

1. Kontrolowanie drzewostanu
przy drogach publicznych.
2. Modernizacja instalacji
burzowych.

Podmioty odpowiedzialne:

Zarząd Dróg Powiatowych,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich, GDDKiA,
Jednostki Samorządowe
Podmioty współpracujące:

2015 – 2017 Zarząd Dróg
Wojewódzkich
GDDKiA
Jednostki
Samorządowe
Nadleśnictwa

Nadleśn. Giżycko, Borki
Szpital Giżycki sp z.o.o.

80 pkt

1. Zabezpieczenie na wypadek
awarii zasilania energią
elektryczną (zakup agregatu z
auto startem)

Podmioty odpowiedzialne:

Powiat Giżycki
Podmioty współpracujące:

gminy powiatu giżyckiego

2015-2017

Samorządy
powiatu
giżyckiego
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Rozdział IV:
IV. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Zarządzanie programem
Zarządzającym programem jest Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pod
przewodnictwem Starosty Giżyckiego która zapewni:
-monitorowanie ciągłości realizacji przyjętych zadań programu,
-bieżące korygowanie zakresu i metod realizacji zadań programu w zależności od
zmieniających się realiów,
-koordynowanie wykonywanych zadań programu przez poszczególnych
wykonawców.
2. Koordynacja i monitorowanie działań
Koordynatorem działań wynikających z programu będzie Starosta Giżycki działający przy
pomocy Wydziału Spraw Obywatelskich oraz innych wydziałów Starostwa Powiatowego, do
zadań którego należeć będzie w szczególności:
− ustalanie zasad współpracy pomiędzy uczestnikami programu,
− zapewnianie bezkolizyjnego przepływu informacji pomiędzy uczestnikami programu,
− wypracowywanie modelu komunikacji ze społeczeństwem (w obie strony).
Monitorowanie
Opracowany program wymagać będzie ciągłego monitorowania skutków podjętych
działań. Wymienione w programie instytucje realizujące poszczególne zadania muszą
elastycznie reagować na zmieniające się realia i na bieżąco korygować zakres i metody
działania.
Podmioty odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych działań (służby, straże, gminy i
inne instytucje) będą monitorowały, aktualizowały i oceniały przydzielone im zadania co
najmniej raz do roku w terminie do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni.
Właściwi terytorialnie wójtowie i burmistrzowie będą monitorowali i oceniali zadania
na szczeblu gminnym co najmniej raz do roku w terminie do 31 stycznia każdego roku
za rok poprzedni.
W czasie realizacji programu wszystkie uczestniczące w nim podmioty będą raz do
roku, w terminie do 31 stycznia każdego roku formułowały wnioski wynikające
z realizacji i oceny programu (materiał pomocniczy będzie stanowiła ujęta w rozdziale
III Programu „Tabela zagrożeń (…)”.
Pojawiające się nowe okoliczności, zdarzenia, nowe informacje oraz głos opinii
publicznej wyrażony np. w postaci ankiet, wniosków będą miały wpływ na bieżące
ukierunkowania programu.
3. Kontrola realizacji programu
Raz w roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pod przewodnictwem Starosty
Giżyckiego będzie dokonywać oceny realizacji poszczególnych zadań programu na podstawie
informacji przekazanych przez podmioty realizujące program. Wyniki oceny zostaną do
końca marca każdego roku za rok poprzedni przedstawione Radzie Powiatu.
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V. ŹRÓDŁA I MATERIAŁY
Opracowano na podstawie:
1) danych przekazanych przez gminę Giżycko, Kruklanki, Miłki, Ryn, Wydminy i
Miasto Giżycko,
2) danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku,
3) danych Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku.
4) danych Komendy Powiatowej Policji w Giżycku,
5) analizy realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012-2014.
6) Danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
7) Danych Powiatowego Lekarza Weterynarii
8) Komunikat GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego
w 2013r.
9) Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.
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