
INFORMACJA
 KMP DĄBROWA GÓRNICZA

z przeprowadzonych konsultacji społecznych na poziomie gminy Dąbrowa Górnicza

w miesiącu lutym 2016r.

Data konsultacji: 01. 02. 2016r
Miejsce konsultacji: ADM Dąbrowa Górnicza ul. Cedlera 17
Liczba uczestników konsultacji: 20 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. w  tworzeniu  map  zagrożeń  uwzględnić  problematykę  przestępczości  wyodrębniając  przestępstwa  z

użyciem przemocy. 
2. umożliwić odbiór informacji umieszczonych w opracowanej mapie zagrożeń za pomocą Internetu 
3. mieszkańcy  powinni  mieć  możliwość  telefonicznego  informowania  dzielnicowego  o  odczuwalnych

zagrożeniach. 
4. w rejonie ul. Wybickiego z tyłu pasażu handlowego często dochodzi do zakłóceń porządku publicznego w

tym spożywania alkoholu i zaśmiecania miejsca publicznego
5. częstsze kontrole klatek schodowych przez patrole Policji

Data konsultacji: 09. 02. 2016r
Miejsce konsultacji: Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Prusa 3

          Liceum Ogólnokształcące nr 1 ul. Kopernika 40
Liczba uczestników konsultacji: 41 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. w tworzeniu map zagrożeń uwzględnić miejsca w których najczęściej występują kolizje oraz wypadki

drogowe łącznie z fotografiami z tych zdarzeń
2. w tworzeniu map zagrożeń uwzględnić miejsca z których  dokonano kradzieży pojazdów oraz osiedli

najbardziej zagrożonych przestępstwami z przemocą
3. mapy zagrożeń powinny być podawane do publicznej wiadomości za pomocą: Internetu oraz aplikacji

mobilnych na telefon komórkowy

Data konsultacji: 10. 02. 2016r
Miejsce konsultacji: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21
Liczba uczestników konsultacji: 7 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. w tworzeniu map zagrożeń uwzględnić miejsca w których występuje kumulacja osób patologicznych 
2. uwzględnić miejsca wyrzucania  odpadów (medycznych,  niebezpiecznych)  z uwzględnieniem do kogo

należy posesja na której znajdują się odpady (teren miasta, teren prywatny)
3. w  tworzeniu  map  zagrożeń  uwzględnić  aplikacje  internetowe  i  mobilne  funkcjonujące  obecnie  na

terenach  gmin  celem  umożliwienia  obywatelom  informowania  o  odczuwalnych  zagrożeniach  (  np.
funkcjonujące na terenie miasta Dąbrowa Górnicza aplikacja internetowa „Naprawmy To”, oraz aplikacja
mobilna „Info SMS”

4. w tworzeniu map zagrożeń uwzględnić miejsca nagromadzenia lokali socjalnych 
5. w  odczuciu  jednego  z  uczestników  konsultacji  stworzenie  mapy  zagrożenia  nie  poprawi  poziomu

bezpieczeństwa, mapa ta nie pomoże mu w pracy zawodowej ani też w życiu prywatnym 
6. w tworzeniu map zagrożeń uwzględnić miejsca w których występuje nagromadzenie się tz. „dzieci ulicy”

tj. dzieci z rodzin patologicznych
7. uwzględnić miejsca przebywania osób bezdomnych
8. w tworzeniu map zagrożeń uwzględnić miejsca w których najczęściej występują zagrożenia zakłócania

ładu i porządku publicznego. 
9. w  tworzeniu  map  zagrożeń  uwzględnić  drogi  na  których  zabroniony  jest  ruch  pojazdów

ponadnormatywnych
10. uwzględnić zagrożenia wynikające z przemieszczania się przez drogi publiczne dzikiej zwierzyny
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Data konsultacji: 11. 02. 2016r
Miejsce konsultacji: Wspólnota Parafialna ul. Królowej Jadwigi 17
Liczba uczestników konsultacji: 13 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. w tworzeniu map zagrożeń uwzględnić miejsca najbardziej narażone na przestępstwa i wykroczenia 
2. uwzględnić miejsca niebezpieczne słabo oświetlone
3. uwzględnić aby mapy zagrożeń podawane były do publicznej wiadomości za pomocą: telewizji i prasy

lokalnej, Internetu oraz gazetek osiedlowych

Data konsultacji: 11. 02. 2016r
Miejsce konsultacji: Zespól Szkół Sportowych ul. Chopina 34 
Liczba uczestników konsultacji: 39 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. w tworzeniu map zagrożeń uwzględnić miejsca w których najczęściej występują kolizje oraz wypadki

drogowe łącznie z fotografiami z tych zdarzeń
2. w tworzeniu map zagrożeń uwzględnić miejsca z których dokonano kradzieży pojazdów oraz osiedli

najbardziej zagrożonych przestępstwami z przemocą

Data konsultacji: 11. 02. 2016r
Miejsce konsultacji: SM Lokator ul. Kasprzaka 46
Liczba uczestników konsultacji: 23 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. umieścić na mapach miejsca kradzieży kabli oraz instalacji elektrycznej z wind blokowych
2. uwzględnić dzielnice najbardziej zagrożone przestępczością w siedmiu kategoriach przestępstw
3. umieścić komunikaty na temat zagrożeń występujących w danej chwili ( np. plaga kradzieży łańcuszków

z szyi kobiet), a następnie po zatrzymaniu sprawcy podać ten fakt jako następny komunikat do publicznej
wiadomości

Data konsultacji: 11. 02. 2016r
Miejsce konsultacji: MZBM ul. Tysiąclecia 20
Liczba uczestników konsultacji: 18 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. umieścić na mapach wykazu numerów telefonów kontaktowych do dzielnicowych oraz podległych im

rejonów
2. wskazać miejsca niebezpieczne słabo oświetlone
3. wskazać na mapach miejsca gdzie pojazdy przekraczają dopuszczalną prędkość
4. w rejonie bloku ul. Kościuszki 38a młodzież spożywa alkohol w miejscu zabronionym ustawą
5. w budynku ul. Łączna 27 dochodzi do częstych dewastacji i kradzieży mienia
6. w rejonie bloku ul. Kościuszki 54 dochodzi do zakłóceń ciszy mieszkańcom
7. młodzi ludzie zaśmiecają klatkę schodową ul. Cedlera 4 

Data konsultacji: 12. 02. 2016r
Miejsce konsultacji: OSP ul. Ujejska 87a
Liczba uczestników konsultacji: 20 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. umieścić na mapach miejsca dewastacji i wandalizmu
2. uwzględnić miejsca gdzie pojazdy ciężarowe  przekraczają dopuszczalna prędkość i nadtonaż. 
3. umieścić miejsca niebezpieczne słabo oświetlonych
4. uwzględnić aby mapy zagrożeń podawane były do publicznej wiadomości za pomocą:  prasy lokalnej,

Internetu oraz gazetek osiedlowych i były aktualizowane raz w miesiącu.
5. nasilające się dewastacje na cmentarzach
6. zamontować progi zwalniające w rejonie osiedla Ujejsce
7. niszczenie ławek osiedlowych nasilający się wandalizm 
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Data konsultacji: 15. 02. 2016r
Miejsce konsultacji: remiza OSP ul. Strzemieszycka 393
Liczba uczestników konsultacji: 40 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. uwzględnić  drogi  na  których  zabroniony jest  ruch  pojazdów ponadnormatywnych  oraz  miejsc  gdzie

kierowcy najczęściej przekraczają dozwoloną prędkość
2. uwzględnić miejsca nielegalnych wysypisk śmieci szczególnie na terenach zielonych i leśnych
3. umieścić miejsca w których najczęściej występują zagrożenia związane z przestępczością narkotykową
4. w tworzeniu map zagrożeń uwzględnić miejsca przebywania oraz grupowania się osób bezdomnych
5. w  tworzeniu  map  zagrożeń  uwzględnić  drogi  na  których  występują  zagrożenia  kolizji  z  dzikimi

zwierzętami
6. w tworzeniu map zagrożeń uwzględnić miejsca w których znajdują się komendy, komisariaty i posterunki

Policji
7. umieścić miejsca w których występuje zagrożenie wynikające z wadliwej infrastruktury drogowej ( np.

uszkodzone chodniki, nieprawidłowo działająca sygnalizacja świetlna)
8. przywrócenie do funkcjonowania komisariatu Policji w Strzemieszycach 
9. skrzyżowanie ul. Majewskiego i Kozubka wyprzedzanie autobusu na podwójnej ciągłej
10. ul. Towarowa parkujące Tiry stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym 
11. emisja hałasu spowodowana licznymi zakładami znajdującymi się na terenie Strzemieszyc

Data konsultacji: 24. 02. 2016r
Miejsce konsultacji: Świetlica Srodowiskowa ul. Główna 61
Liczba uczestników konsultacji: 16 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. uwzględnić  drogi  na  których  zabroniony jest  ruch  pojazdów ponadnormatywnych  oraz  miejsc  gdzie

kierowcy najczęściej przekraczają dozwoloną prędkość w szczególności pojazdami ciężarowymi
2. miejsca nielegalnych wysypisk śmieci szczególnie na terenach zielonych i leśnych
3. umieścić  miejsca  w  których  występuje  zagrożenie  wynikające  z  wadliwej  infrastruktury  drogowej

(uszkodzone  chodniki,  nieprawidłowo  działająca  sygnalizacja  świetlna,  nieoświetlone  przejścia  dla
pieszych)

4. nieoświetlone przejście na skrzyżowaniu ul. Główna a Koksownicza
5. pomiędzy godz.  13.30-14.40 na ul.  Głównej bardzo duży ruch pojazdów zagrażający bezpieczeństwu

pieszym

Data konsultacji: 29. 02. 2016r
Miejsce konsultacji: Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Al. Zwycięstwa 79
Liczba uczestników konsultacji: 11 osób
Propozycje i wnioski uczestników:
1. uwzględnić  drogi  na których  zabroniony jest  ruch pojazdów ponadnormatywnych  oraz miejsca gdzie

kierowcy najczęściej przekraczają dozwoloną prędkość w szczególności pojazdami ciężarowymi
2. w  tworzeniu  map  zagrożeń  uwzględnić  miejsca  w  których  najczęściej  ujawniane  są  wykroczenia

szczególnie uciążliwe społecznie
3. w tworzeniu map zagrożeń uwzględnić miejsca nielegalnych wysypisk śmieci szczególnie na terenach

leśnych
4. umieścić miejsca niebezpieczne słabo oświetlone, gdzie najczęściej dochodzi do przestępstw z przemocą
5. spożywanie  alkoholu  na  klatkach  schodowych  w  dzielnicy  Ząbkowice  oraz  dewastacje  klatek

schodowych

      Komendant Miejski Policji
                       w Dąbrowie Górniczej

                insp. mgr Artur Klimek
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