KONSULTACJE SPOŁECZENE
POWIAT TATRZAŃSKI
1. SYGNALIZOWANE ZAGROŻENIA:
 Zakopane ul. Kamieniec w rejonie szpitala – kierujący niestosują się do przepisów ruchu
drogowego,
 Zakopane ul. Kamieniec w rejonie prosektorium przy szpitalu – osoby bezdomne spożywające
alkohol, zaśmiecające oraz zakłócające porządek publiczny,
 Plac Targowy pod Gubałówką oraz deptak przy górnej stacji wyciągu linowego Gubałówka –
osoby organizujące gry hazardowe,
 Zakopane ul. Słoneczna 3 – osoby dokonujące uszkodzeń mienia oraz włamań do pojazdów,
spożywających alkohol, zaśmiecających oraz zakłócających porządek publiczny,
 Zakopane os. Łukaszówki 4 – osoby spożywające alkohol, zaśmiecające oraz zakłócające
porządek publiczny.
 Zakopane skrzyżowanie ulic Droga na Bystre, Droga na Olcze – przez wzmożony ruch pojazdów
problem z przejściem dla pieszych, szczególnie małoletni idący do szkoły,
 Zakopane ul. Gubałówka, Stanisława Zubka – organizowanie gier hazardowych „3 kubki”,
 Brzeziny w kierunku Wierchu Poroniec – wyścigi samochodowe,
 Brak przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Szymony z drogą dojazdową do Osiedla
Szymony,
 Brak chodnika na ulicy Szymony w rejonie bloku Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle Szymony 1
osoby spożywające alkohol, zaśmiecające oraz zakłócające porządek publiczny na placu zabaw
przy ul. Zborowskiego 7 w Zakopanem,
 Osoby spożywające alkohol, zakłócające porządek publiczny w rejonie budynku nr 5 przy ul.
Zborowskiego w Zakopanem,
 Osoby spożywające alkohol, zakłócające porządek publiczny w rejonie budynku nr 4 przy ul.
Zborowskiego w Zakopanem,
 Osoby spożywające alkohol, zaśmiecające i zakłócające porządek publiczny w rejonie bloku nr 1
przy ul. Zborowskiego w Zakopanem,
 Niedostosowanie się kierujących pojazdami do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” na ul.
Bulwary Słowackiego w Zakopanem,
 Osoby spożywające alkohol, zaśmiecające oraz zakłócające porządek publiczny w rejonie
śmietnika bloku nr 3,
 Osoby dokonujące uszkodzeń samochodów na parkingu osiedlowym przy ul. Zborowskiego
Zakopane ul. Oswalda Balzera na wysokości wyciągów narciarskich „Nosal” nadmierna prędkość
kierujących pojazdami w rejonie;
 Zakopane ul. Oswalda Balzera nadmierna emisja spalin wydzielana z pojazdów typu diesel, brak
kontroli przez organy uprawnione do kontroli zagadnienia.
 Poronin – oszustwa kwatery,
 Murzasichle – przekraczanie prędkości przez kierujących,
 Stasikówka – młodzież pijąca alkohol koło szkoły,
 Małe Ciche (zatoczka) – słup energetyczny zagrożenie w ruchu drogowym,
 Nowe Bystre-Słodyczki – kradzieże paliwa z pojazdów o dużym tonażu,
 Nowe Bystre – niszczenie znaków drogowych,
 Nowe Bystre w rejonie cmentarza – niszczenie przystanku autobusowego,
 Nowe Bystre w rejonie OSP – osoby spożywające alkohol,
 Poronin w rejonie Gminnego Ośrodka Kultury (parking) – spożywanie alkoholu, zażywanie
środków odurzających,
 Poronin ul. Kasprowicza w rejonie sklepu – osoby spożywające alkohol.
 Kościelisko w rejonie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej oraz parkingu parafialnego przy
kościele – osoby spożywające alkohol, zaśmiecające oraz zakłócające porządek publiczny,
 Kościelisko, Witów oraz Dzianisz – kierujący pojazdami niestosują się do przepisów ruchu
drogowego,












Kościelisko w rejonie osiedla Karpielówka – osoby spożywające alkohol, zaśmiecające oraz
zakłócające porządek publiczny,
Miejscowość Dzianisz oraz Witów w rejonie przystanków autobusowych – osoby spożywające
alkohol w miejscach niedozwolonych, zaśmiecające oraz zakłócające porządek publiczny,
Miejscowość Dzianisz – kierujący niestosują się do przepisów ruchu drogowego.
Biały Dunajec ul. Miłośników Podhala 2 koło sklepu „U Wojtanka” oraz ul. Jana Pawła II 315B
koło sklepu „U Kułacha” – spożywanie alkoholu,
Gliczarów Górny w rejonie szkoły – przekraczanie prędkości przez kierujących,
Gliczarów Górny – okres wakacji oraz ferii zimowych kradzieże paliwa z pojazdów o dużym
tonażu,
Biały Dunajec droga K-47 (most ze światłami) – duże natężenie ruch, podejmowanie przez
funkcjonariuszy WRD regulacji ruchu pojazdów,
Biały Dunajec ścieżka prowadząca z ul. Jana Pawła II na ul. Kościuszki – grupowanie się
młodzieży spożywającej alkohol,
Biały Dunajec ul. Jana Pawła II 184A, rejon szkoły w Sierockiem oraz w Gliczarowie Górnym grupowanie się młodzieży spożywającej alkohol,

2. OCZEKIWANIA WOBEC POLICJI:
 Zwiększenie ilości patroli oraz wzmożone kontrole miejsc zagrożonych.
3. OCZEKIWANIA WZGLĘDEM „MAPY ZAGROŻEŃ”:
 Oczekiwań w przedmiocie „Map zagrożeń” nie zgłaszano.

