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ZA Wisznice, 31 grudnia 2020 roku
Makaruk

IN FORMAC JE DOTYCZĄCE REALIZAC JI PL./LNU
DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DL,4 REJONII SŁUŻBOWEGO NI]MER 4

na okres od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie obserwącji własnej dzielnicowego oraz sygnałów od lokalnej społecznoŚci
wynika, ze w miejscowości Curyn gminy Wiszntce znajdujq się posesje o nieczytelnym lub
niewłaściwym oznakowaniu nieruchomości numerami porzqdkowymi. Jak ustalono prawidłowe
oznaczenia ma jedynie ok. 40% posesji w tej miejscowości. Prawidłowe oznaczenie nieruchomoŚci
mą tstotne znaczenie dla usprmłnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwoŚĆ

idenĘfikacji domów jest nienłykle istotna dla ratowania życia i zdrowia, a talże bezpieczeństwa
mieszkańców. Brak oznaczenia nieruchomości tabliczkq z numerem porzqdkowym powoduje
znaczne utrudnienie w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porzqdek
publiczny.

2. Zakładany cel do osiqgnięcia.

Doprowadzenie do prawidłowego oznakowania posesji na poziomie 80 % w stosunku do
poprzedniego stanu oraz nłiększenia wiadomości społecznej, doĘczqcej obowiqzku oznaczenia
p o s e sj i numer ami p or z qdkowymi.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizucji poszczególnych etupów/zaduń.

- Skierowante wystqpienia do sołtysa miejscowości Curyn w spralłie informowania społecznoŚci
lokalnej o konieczności oznakowania nieruchomości tabliczkami z numerami porzqdkowymi oraz
o konsekwencjach pralvnych wynikajqcych z niestosowania się do tego obowiqzku - w terminie do
31.01.202] roku.
- Przeprowadzenie 4 spotkań z mieszkańcami miejscowości Curyn (zachowujqc obostrzenia
ałiqzane z Covid-l9), celem informowania o obowiqzku prawidłowego oznaczenia nieruchomości

- termin od 04.0].202] roku do 30.06.2021 roku.
- Umieszczenie na.tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznice i Curynie informacji skierowanej
do mieszkańców, o obowiqzku pralłidłowego oznaczenia nieruchomości - termin do 20,02.2021
roku.
- Kontrola posesji w ramach ońłiedzin posesyjnych, majqca'na celu ustalenie czy właściciele
prawidłowo oznaczyli swoje posesje, stosowąnie represji w stosunku do właścicieli hórzy pomimo
akcji informacyjnej nie oznaczyli swoich nieruchomości - termin od 2].02.2021 roku do
30.06.2021 roku.

4. Podmioty wspóĘracujqce w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem
planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Urzqd Gminy w Wisznicach - umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń urzędu.



- Z-ca Wójta Gminy Wisznice - przekazanie informacji na sesjach rady gminy t sołtysom.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu
priorytetowym.

- (Jmieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji,w,Białej Podlgskiej

- zaldadka,, Dzielnic owi Komis ariatu P olicj i w Wisznicach " .

- Wywieszenie informacji dotyczqcych realizacji planu działania priorytetowego na tablicY

ogłoszeń Urzędu Gminy i w miejscowości Curyn
- Zamieszczenie informacjt doĘczqcych realtzacji planu działania priorytetowego na stronie

internetowej IJrzędu Gminy w Wisznicach-
- Skierowanie pisma do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej o zamteszczenie

w miesięczniku ,,Gościniec Bialski" informacji na temat realizacji planu działania
priorytetowego.
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(stopień, imię, nazwisko i podpis dzielnicowego)


