
DEBATA SPOŁECZNA
dotycząca bezpieczeństwa
na terenie gminy Izabelin

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie –
Możesz mieć na nie wpływ”



 ilości przestępstw ogółem;

 ilości przestępstw o charakterze kryminalnym.

Skala przestępczości na terenie gminy Izabelin 
w latach 2016 – I-X 2018, ze szczególnym uwzględnieniem:
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Kategoria 

przestępstwa
2016 2017 I-X 2018

Razem rozboje - 1 -

Razem kradzież cudzej 
rzeczy 24 18 16

Kradzież samochodu 
i poprzez włamanie 3 1 -

Kradzież z włamaniem 23 16 11

Uszkodzenie rzeczy 11 5 4

Uszczerbek na zdrowiu 0 2 2

Bójka i pobicie 1 - -

Skala przestępczości na terenie gminy Izabelin
w latach 2016- I-X 2018r:



Zagrożenie przestępczością i demoralizacją nieletnich 
na terenie gminy Izabelin w latach 2016 – I-X 2018:
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Wykres obrazujący stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

na terenie gminy Izabelin w latach 2016 – I-X 2018, 

ze szczególnym uwzględnieniem:
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6

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA 
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych
potrzeb każdego człowieka i decyduje o funkcjonowaniu
wszystkich społeczności. Uwzględniając właśnie
oczekiwania społeczne, stworzono Krajową Mapę
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na terenie powiatu
warszawskiego zachodniego KMZB funkcjonuje od
1 lipca 2016 r.

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA



KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE
WARSZAWSKIM ZACHODNIM

W powiecie warszawskim zachodnim do 31 października
2018r. zgłoszonych zostało łącznie 547 zagrożeń, z czego
316 zweryfikowanych zostało jako potwierdzone i 231 jako
niepotwierdzone.

W analogicznym okresie na terenie gminy Izabelin
zgłoszonych zostało 61 zagrożeń, z czego 28 zostało
potwierdzonych, a 33 niepotwierdzonych.

liczba zagrożeń w statusach 
na terenie gminy  Izabelin

potwierdzone
niepotwierdzone łącznie

liczba %

28 45,9 33 61

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
na terenie gminy Izabelin

01.I.2018-31.X.2018



KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
na terenie gminy Izabelin

01.I.2018-31.X.2018



miejsca niebezpieczne na terenach wodnych,
nielegalne rajdy samochodowe,
nieprawidłowe oznakowanie drogi,
niestrzeżone przejście przez tory,
przekraczanie dozwolonej prędkości,
niestrzeżony przejazd kolejowy,
niewłaściwa infrastruktura drogowa,
wypalanie traw,
żebractwo,
utonięcia,
nieprawidłowe parkowanie,
nielegalna wycinka drzew,
akty wandalizmu,
bezdomność,
dzikie kąpieliska,
dzikie wysypiska śmieci,
kłusownictwo,
niszczenie zieleni,

spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych,
używanie środków odurzających,
poruszanie się po terenach leśnych quadami,
zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych,
znęcanie się nad zwierzętami,
miejsca grupowania się małoletnich,
zła organizacja ruchu drogowego,



Najczęściej zgłaszane potwierdzone zdarzenia:

Nieprawidłowe parkowanie

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
na terenie gminy Izabelin

01.I.2018-31.X.2018



Strona Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest 
dostępna pod adresami:

w zakładce Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

www.policja.pl

www.policja.waw.pl 

kppbabice.policja.waw.pl  



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i

Administracji uruchomiło aplikację

mobilną „Moja Komenda”, dzięki

której odnajdziemy dzielnicowego,

który opiekuje się naszym rejonem

zamieszkania.

Aplikacja zawiera także bazę

teleadresową wszystkich komend i

komisariatów w Polsce. Usługa jest

bezpłatna, a użytkownik nie musi

mieć dostępu do Internetu, aby

odnaleźć swojego dzielnicowego.





sierż. szt. Zbigniew Bednarski

tel. 22 604 38 02

tel. kom. 600 997 655 

e-mail: dzielnicowy.izabelin1@ksp.policja.gov.pl

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Hornówek, Izabelin, Izabelin C, Sieraków, Truskaw

oraz miejscowość Lipków gm. Stare Babice (ulice Józefa Paschalisa-Jakubowicza numery 92-116 

parzyste oraz numery 99-131 nieparzyste, Przy Parku)



sierż. szt. Zbigniew Bednarski

tel. 22 604 38 02

tel. kom. 600 997 655 

e-mail: dzielnicowy.izabelin1@ksp.policja.gov.pl

Priorytet w służbie dzielnicowego: 

Priorytet w służbie dzielnicowego: 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Izabelin, ul. 3 Maja 54 (okolice 
placówek handlowych) – gromadzenie się osób spożywających alkohol i zakłócających porządek 
publiczny oraz ciszę nocną. 

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz 
zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej. 

Okres realizacji planu – od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r.



sierż. szt. Zbigniew Bednarski

tel. 22 604 38 02

tel. kom. 600 997 672 

e-mail: dzielnicowy.izabelin2@ksp.policja.gov.pl

Rejon służbowy obejmuje miejscowości:

Izabelin B, Laski, Mościska

oraz miejscowości w gminie Stare Babice: Janów, Klaudyn, Kwirynów, Lipków (ulice Charłampa, Jana 

Skrzetuskiego, Jastrzębia)



sierż. szt. Zbigniew Bednarski

tel. 22 604 38 02

tel. kom. 600 997 672 

e-mail: dzielnicowy.izabelin2@ksp.policja.gov.pl

Priorytet w służbie dzielnicowego: 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym – Klaudyn, ul. Lutosławskiego 
57 (okolice placówki handlowej) – gromadzenie się osób spożywających alkohol i zakłócających 
porządek publiczny oraz ciszę nocną. 

Zakładany cel do osiągnięcia – Wyeliminowanie wykroczeń w postaci spożywania alkoholu oraz 
zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej. 

Okres realizacji planu – od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r.





„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie –
Możesz mieć na nie wpływ”


