
SPRAWOZDANIE  

z konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie miasta Grudziądz (Rewir I Dzielnicowych) 

na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy WP-I.5100.4.2.2016.PP 

z dnia 25.01.2016r. dotyczącego mapy zagrożeń bezpieczeństwa 

 

 

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący 

wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego policja wychodzi z inicjatywą tworzenia 

narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zdefiniowanie i przedstawienie lokalnym społecznościom 

skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mając 

powyższe na uwadze w ramach realizacji konsultacji społecznych przedstawiciele Komendy Miejskiej 

Policji w Grudziądzu zorganizowali spotkanie, podczas którego zaprezentowali ideę tworzonych map 

bezpieczeństwa zagrożeń, przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy za rok 2015 

oraz przyjęli propozycje zgłaszane przez uczestników.  

 

1. Czas i miejsce spotkania 

16.02.2016r., MORiW – MARINA ul. Portowa w Grudziądzu 

2.  Uczestnicy spotkania 

- Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Grudziądzu, 

- kierownik administracji osiedla Śródmieście, 

- przedstawiciel administracji MPGN, 

- przedstawiciele placówek oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 5, 12, 18, Gimnazjum nr 8 

i 9, Liceum Ogólnokształcące nr III) 

-mieszkańcy osiedla Śródmieście. 

3. Zgłaszane propozycje  

- poprawa bezpieczeństwa w ciągu ulicy Legionów na wysokości bramy wyjazdowej z Centrum 

Kształcenia Ustawicznego; zgłasza przedstawicie i dyrektor CKU- miejsca parkingowe 

utworzone w wyniku modernizacji ulicy Legionów ograniczają widoczność osobom 

włączającym się do ruchu; stanowisko w tej sprawie zajął Naczelnik WRD, który zapowiedział, 

że w dniu 22.02.2016r. wraz z przedstawicielem ZDM przeprowadzi lustrację tego odcinka 

ul. Legionów, 

- poprawa bezpieczeństwa w ciągu ulicy Legionów na wysokości pętli autobusowo – 

tramwajowej MZK gdzie następuje kolizja wyświetlanego sygnału świetlnego na sygnalizatorze 

dla rowerzystów jadących ścieżką rowerową z autobusami wjeżdżającymi na pętlę; zgłasza 

mieszkaniec; stanowisko Policji – WRD wnioskuje do ZDM o zmianę sygnalizatora dla 

autobusów z ogólnego na kierunkowy (S1), 

- zanieczyszczanie ulic przez odchody psów wyprowadzanych przez mieszkańców; zgłasza 

kierownik administracji osiedla; stanowisko Policji zgłaszać interwencje do Policji i Straży 

Miejskiej lub zawiadomienia o wykroczeniu do Policji, edukować społeczeństwo, 

- drobne uszkodzenia mienia, graffiti, kradzieże kabli; zgłasza wiceprezes Spółdzielni 

Mieszkaniowej; stanowisko Policji – patrole, kontrole, monitoring, angażowanie mieszkańców 

do reagowania i zgłaszania służbom aby zatrzymywać sprawców tych czynów na gorącym 

uczynku,  

- parkowanie w ciągu ulicy Toruńskiej utrudnia ruch pieszych; zgłasza mieszkaniec; stanowisko 

Policji – do rozliczania na bieżąco z wykorzystaniem istniejącego tam monitoringu i Straży 

Miejskiej. 

4. Uwagi i spostrzeżenia 

W trakcie konsultacji społecznych najwięcej spostrzeżeń zgłaszanych przez podmioty biorące 

w nich udział dotyczyło poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększenie ilości patroli 

ruchu drogowego.  Nie  było propozycji oraz uwag dotyczących bezpośrednio map zagrożeń.  

 

  



SPRAWOZDANIE  

z konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie miasta Grudziądz (Rewir II Dzielnicowych) 

na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy WP-I.5100.4.2.2016.PP 

z dnia 25.01.2016r. dotyczącego mapy zagrożeń bezpieczeństwa 

 

 

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący 

wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego policja wychodzi z inicjatywą tworzenia 

narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zdefiniowanie i przedstawienie lokalnym społecznościom 

skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mając 

powyższe na uwadze w ramach realizacji konsultacji społecznych przedstawiciele Komendy Miejskiej 

Policji w Grudziądzu zorganizowali spotkanie, podczas którego zaprezentowali ideę tworzonych map 

bezpieczeństwa zagrożeń, przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy za rok 2015 

oraz przyjęli propozycje zgłaszane przez uczestników.  

 

1. Czas i miejsce spotkania 

17.02.2016r., MORiW – MARINA ul. Portowa w Grudziądzu 

2.  Uczestnicy spotkania 

- kierownicy administracji osiedli Rządz, Mniszek, Lotnisko, 

- przedstawiciele placówek oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 15,20, 21, Zespół Szkół 

Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu) 

-mieszkańcy osiedli Lotnisko i Rządz. 

3. Zgłaszane propozycje  

- drobne uszkodzenia mienia, graffiti, kradzieże kabli; zgłasza wiceprezes Spółdzielni 

Mieszkaniowej; stanowisko Policji – patrole, kontrole, monitoring, angażowanie mieszkańców 

do reagowania i zgłaszania służbom aby zatrzymywać sprawców tych czynów na gorącym 

uczynku, 

- ujęcie na mapie zagrożeń informacji dotyczącej przestępczości narkotykowej w rozbiciu na 

osoby posiadające narkotyki i osoby handlujące narkotykami; zgłasza dyrektor ZSBiP; 

stanowisko Policji do rozważenia na etapie tworzenia ogólnopolskiego szablonu mapy zagrożeń 

bezpieczeństwa, 

- problem z bezdomnymi na os. Lotnisko; zgłasza kierownik administracji osiedla oraz 

mieszkaniec; stanowisko Policji – reagujemy w sytuacjach kiedy bezdomni naruszają porządek 

prawny, a samo ich przebywanie we wskazanych miejscach nie stanowi naruszenia norm 

prawnych, skierowanie tam pracowników schroniska im. Św. Brata Alberta, 

- przekraczanie prędkości ul. Sobieskiego na odcinku od szkoły do ul. Gąsiorowskiego przez 

osoby dowożące dzieci do szkoły przed godziną 8.00; zgłasza mieszkaniec; stanowisko       

Policji – Naczelnik WRD skieruje patrole do sprawdzenia tej informacji. 

- ul. Gąsiorowskiego, po modernizacji nie wróciły znaki ograniczające prędkość na drodze 

osiedlowej oraz zakazujące wjazdu samochodom ciężarowym, natomiast od strony ul. Łęgi 

znaki takie pozostały; zgłasza kierownik administracji osiedla; stanowisko Policji – WRD 

przygotuje zapytanie do ZDM.  

4. Uwagi i spostrzeżenia 

W trakcie konsultacji społecznych najwięcej spostrzeżeń zgłaszanych przez podmioty biorące 

w nich udział dotyczyło poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększenie ilości patroli 

ruchu drogowego.  Nie  było propozycji oraz uwag dotyczących bezpośrednio map zagrożeń.  

 

 

 


