
PLAN 

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 5 KP w Sieniawie 

na okres od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. 

W rejonie służbowym nr 5 obejmującym teren miejscowości Gniewczyna Łańcucka gm. 

Tryńcza pow. przeworskiego, jak wynika z analizy bezpieczeństwa w okresie 

wakacyjnym i wczesnojesiennym, istnieje zagrożenie utonięć osób kąpiących się na 

terenie zbiorników wodnych objętych zakazem kąpieli a także w okresie jesiennym 

utonięć osób, dokonujących na tych akwenach wodnych połowu ryb. Nadto w okresie 

zimowym może zaistnieć realne zagrożenie wchodzenia przez młodzież i wędkarzy na 

zamarznięte tafle wody.   

 

2. Zakładany cel osiągnięcia. 

1) Ograniczenie w możliwie największym stopniu w/w zjawiska kąpieli w miejscach 

objętych zakazem kąpieli na terenie zbiorników wodnych poprzez oddziaływanie 

prewencyjne i wyciąganie konsekwencji prawnych. 

2) Znacząca poprawa bezpieczeństwa osób poprzez oddziaływanie prewencyjne mające 

na celu zapobieżenie ewentualnym utonięciom oraz popełnianym wykroczeniom z art. 

55 kw oraz poprzez podnoszenie świadomości karnej wskazanych negatywnych 

zachowań w trakcie spotkań z mieszkańcami i uczniami. 

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych zadań. 

1) Współpraca z dzierżawcami akwenów wodnych na terenie Gniewczyny Łańcuckiej 

pod kątem zapewnienia prawidłowego oznakowania – realizacja lipiec 2022 r. 

2) Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami w ramach spotkań grupowych  

i indywidualnych na temat zagrożenia jakie ze sobą niesie korzystanie z dzikich 

kąpielisk oraz skutków karno-prawnych wynikających z ustawy o rybołówstwie – 

realizacja lipiec – październik 2022 r. 

3) Współpraca z Urzędem Gminy Tryńcza w zakresie wykorzystania gminnych kanałów 

informacyjnych, np. prasa gminna, informacja na stronie internetowej urzędu  

w zakresie przekazania informacji o realizowanym zadaniu priorytetowym – realizacja 

lipiec / sierpień 2022; 

4) Współpraca z Sołtysem wsi Gniewczyna Łańcucka oraz PZW podczas kontroli 

akwenów wodnych – realizacja na bieżąco. 

5) Przeprowadzanie kontroli na terenach akwenów wodnych w Gniewczynie Łańcuckiej, 

reagując na popełniane wykroczenia z art. 55 kw. – realizacja na bieżąco. 

6) Przeprowadzenie rozmów z uczniami i nauczycielami w Szkole Podstawowej                

w Gniewczynie Łańcuckiej i Jagielle podczas organizowanych spotkań – wrzesień 

2022 r.  


