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Makruł

IN FORMACJE DO TYCZĄCE REALIZAC JI PLANU
DZIAŁANIA PRIORYTETO\YEGO DLA REJONU SŁUZBOWEGO NaMER 2

na okres od 01.01.202] roku do 30.06.2021 roku

1. Charakterystykazdiagnozowanego zagrożeniuu)rejonie służbowllm"

Na podstawie obserwacji własnej dzielnicowego oraz sygnałów od lokalnej społeczności
wynika, że w miejscowości Wólka Zabłocka gmina Tuczna znajdujq się posesje z nieczytelnym lub
niewłaściwym oznakowaniem nieruchomości. W miejscowości Wólka Zabłocka znajduje się I30
posesji, z czego 30 posesji jest nieoznakowane bqdź niewłaściwie oznakowane numerami
porzqdkowymi. Właściwe oznaczenie posesji numerem porzqdkowym ma istotne znaczenie dla
usprawnienia działań wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom gm. Wolka Zabłocka, w tym służb ratowniczym.

2. Zakładany cel do osiqgnięcia.

Doprowadzenię do prawidłowego oznakowania posesji na poziomie B0% w stosunku do
poprzedniego stanu oraz nłtęlcszenie świadomości społecznej, dotyczqcej obowiqzku oznakowąnia
po s e sj i numerem porzqdkowym

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- W trakcie odwiedzin posesyjnych informowanie właścicieli nieruchomości miejscowości Wólka
Zabłocka o obowiqzku oznaczania posesji- termin od 0].02.202] roku do 30.04.202] roku.
- Zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tucznej o obowiqzku oznaczania
posesji właściwq numeracjq - termin do 28.02.202] roku.
- (Jczestnictwo dzielnicowego w spotkaniach sołeckich podczas hórych informowanie o obowiqzku
oznaczenia porzqdkowego posesji przez właścicieli - termin od 0].02.202] roku do 30.04.202]
roku.
- Kontrolą posesji w ramach odwiedzin posesyjnych, majqca na celu ustalenie czy właściciele
prawidłowo oznaczyli swoje posesje, stosowanie represji w stosunku do właścicieli hórzy pomimo
akcji informacyjnej nie oznaczyli swoich nieruchomości - termin od a].05,2021 roku do 30.06.202 ]
roku.

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

- Sołtys sołectwa Wólka Zabłocka - organizowanie spotkań z mieszkańcami, przeka4+vanie
informacji o obowiqzlał oznaczania posesjt numerami porzqdkowymi przez ich właścicieli.
- Urzqd Gmtny Tuczna - zamieszczenie na tablicy informacyjnej informacji o obowiqzkach
w ł aś ci c i el i o dno ś ci e oznac z ani a p o s e sj i numer ami por z qdkowymi.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu



priorytetowyltl

- Informowanie społeczności lokatnej w trakcie realizowanych przez dzielnicowego zadań

służbowych.
- (Jmieszczenie informacji doĘczqcych realizacji planu działania priorytetowego na stronie

internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej - zakładka ,,Dzielni§lwi !,qsterunku
Policji w Sławatyczach". ,], ,,

- Zamieszczenie informacji dotyczqcych realizacji planu działania priorytetowego na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Tuczna. ]i " ,

- Zamieszczenie informacji doĘczqcych realizacji planu działania priorytetowego na stronie

internetowej Urzędu Gminy w Tuczna.

- Skierowanie pisma do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej o zamieszczenie w miesięczniku

,,Gościniec Bialski" informacji na temat realtzacji planu dztałania priorytetowego.

......aspirant Robert Micyk.......
(stopień, ińię, nazwisko i podpis dzielnicowego)


