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Bezpieczna dzielnica 

Nazwa projektu: 



Charakterystyka rejonu służbowego  

     nr 43-411 
 Rejon służbowy ograniczony jest ulicami: 

 

 Roosevelta 

 Puławskiego  

 Aleje Niepodległości 

 Wieniawskiego 

 Noskowskiego 

 Chopina 

 Kościuszki 

 Solna 

 Nowowiejskiego 

 Most Teatralny 

 Libelta 

 Fredry 

 

 



Obiekty w rejonie służbowym  

     nr 43-411 

Kościół oo. Dominikanów przy 

ul. Aleje Niepodległości 

Most Teatralny – przystanek 

MPK 



Obiekty w rejonie służbowym  

     nr 43-411 

Polska Akademia Nauk przy ul. 

Wieniawskiego 

 

Opera Poznańska przy ul. Fredry  



Obiekty w rejonie służbowym  

     nr 43-411 

 Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza przy ul. 

Wieniawskiego 

Plac im. Adama Mickiewicza 

przy ul. Święty Marcin/ 

Wieniawskiego 



Obiekty w rejonie służbowym  

     nr 43-411 

 2 Skrzydło Lotnictwa 

Taktycznego przy ul. 

Kościuszki 

 Wielkopolski Urząd 

Wojewódzki przy ul. Aleje 

Niepodległości  



Charakterystyka zagrożenia w 

rejonie służbowym nr 43-411: 

Na podstawie pisma skierowanego 

od pracowników ZTM  

Miasta Poznania a także na  

podstawie rozmowy z osobami z  

rejonu służbowego ustalono, że  

szczególnym nadzorem należy objąć  

miejsca tj.: 

 

 

- rejon ul. Libelta teren  

nieczynnej szalety miejskiej  

    

 

 



Charakterystyka zagrożenia w rejonie 

służbowym nr 43-411: 

Rejon tzw. dziury toruńskiej 

 zlokalizowany przy ul.  

Roosevelta – teren trasy  

PST pomiędzy przystankami 

MPK tj. Most Teatralny oraz 

Rondo Kaponiera 



Charakterystyka zagrożenia w rejonie 

służbowym nr 43-411: 

W związku z uzyskanymi  

informacjami dotyczącymi  

gromadzenia się osób  

spożywających napoje  

alkoholowe oraz  

dopuszczających się  

zaśmiecania miejsca  

publicznego.  



Rejon tzw. dziury toruńskiej przy ul. Roosevelta został także wskazany na Krajowej 

Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa przez mieszkańców Miasta Poznania.  



Również rejon nieczynnej szalety miejskiej przy ul. Libelta został 

wskazany na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa przez 

mieszkańców Miasta Poznania.  



Charakterystyka zagrożenia w 

rejonie służbowym nr 43-411: 

Ponadto na podstawie analizy Krajowej Mapy Zagrożeń  

Bezpieczeństwa ustalono, że mieszkańcy Miasta Poznania zwrócili  

także uwagę na przypadki: 

 

 

 aktów wandalizmu – ogółem 7, potwierdzone 4, niepotwierdzone 3 

 spożywanie alkoholu – ogółem 7, potwierdzone 4, niepotwierdzone 

3 

 dzikie wysypiska śmieci – ogółem 3, potwierdzone 3, 

niepotwierdzone 0 

 



Jak jest ? 

 W rejonie 43-411 w rejonie ul. Libelta – nieczynna szaleta miejska oraz ul. 

Roosevelta tzw. dziura toruńska głównym problemem jest gromadzenie się 

osób spożywających napoje alkoholowe oraz dopuszczających się 

zaśmiecania miejsca publicznego  

 

Dlaczego tak jest ? 
 Osoby udające się na rożnego typu imprezy wybierają najczęściej miejsca 

odosobnione gdzie spożywają alkohol a także dopuszczają się zaśmiecania 

miejsca publicznego.    

Diagnoza problemu w rejonie służbowym  

nr 43-411.  



 Kontrola wskazanego rejonu przez siły Policyjne pełniące służbę 
w rejonie Starego Miasta tj. Straż Miejską Miasta Poznania oraz 
funkcjonariuszy OPI KP Poznań Stare Miasto i OPP KWP 
Poznań w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku 

 

  Legitymowanie i represjonowanie sprawców wykroczeń 
dostępnymi środkami prawnymi 

 

 Uświadomienie społeczności lokalnej o powinności 
każdorazowego informowania Policji o gromadzących się osobach, 
które spożywają napoje alkoholowe oraz dopuszczają się zaśmiecania 
miejsca publicznego, naruszających przepisy Kodeksu Wykroczeń 
w w/w rejonie.  
 

Działania oraz terminy realizacji zakładanych etapów : 



 Zmniejszenie  procederu o około 50 % w rejonie 

trasy PST między przystankami Most Teatralny i Rondo 

Kaponiera w Poznaniu na terenie tzw. dziury toruńskiej 

oraz teren zamkniętego szaletu miejskiego przy ul. 

Libelta poprzez oddziaływanie prewencyjne oraz 

represjonowanie sprawców przestępstw i wykroczeń 

dostępnymi środkami prawnymi. 

 

Prognozowany cel do osiągnięcia:  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  


