Bydgoszcz, 01 marca 2021 roku
L.dz.-E-

/21
Egz. poj.

SPRAWOZDANIE
KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI BYDGOSZCZ - WYŻYNY
Z DZIAŁALNOŚCI w 2020 roku

oraz

I NFORMACJA
O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO NA TERENIE
GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

1. DZIAŁALNOSĆ KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI BYDGOSZCZWYŻYNY W 2020 ROKU
Działania Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz – Wyżyny były
skierowane w 2020 r. przede wszystkim na realizację ustawowych zadań Policji,
istotnych również dla społeczności lokalnej, a polegających na ochronie życia i
zdrowia ludzi oraz mienia, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także
zapewnieniu spokoju w miejscach publicznych. Od dnia 14 marca 2020 r. po
wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie w dniu 20
marca 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
funkcjonariusze skupili swą uwagę na wypełnianiu obowiązków związanych z
kontrolą przestrzegania nakazów i zakazów wydanych po ogłoszeniu epidemii, a
przede wszystkim kontroli przestrzegania zarządzonej przez właściwe urzędy
kwarantanny. Sytuacja ta przełożyła się na sposób realizacji zadań służbowych, gdyż
w sprawach mniej pilnych, nie wymagających natychmiastowych działań, możliwe
było przesyłanie zawiadomień i innych dokumentów drogą pocztową lub
elektroniczną, nie mniej nie zaniechano przeprowadzania jakichkolwiek interwencji
czy czynności w prowadzonych sprawach karnych, które z uwagi na swój charakter
wymagały osobistej wizyty w komisariacie. Niestety, w takiej sytuacji, wobec
zabezpieczania przez policjantów licznych zgromadzeń i protestów na terenie
Bydgoszczy, kontroli targowisk i innych podobnych miejsc, mimo zastosowanych
środków ostrożności wielu z policjantów i pracowników cywilnych komisariatu zostało
zakażonych koronawirusem, co okresowo stanowiło przeszkodę w płynnym
wypełnianiu obowiązków służbowych i pracowniczych.
Niezależnie jednak od tego, policjanci podejmowali również działania w
zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i na obszarach wodnych,
inicjowano i organizowano działania mające na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, w tym w ramach
współdziałania z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi. Skupiono
też siły i środki w wykrywaniu przestępstw i wykroczeń oraz w ściganiu ich sprawców.
Wsparciem w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa służyli przede
wszystkim funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy.
W roku 2020 służby policyjne od 7-lat funkcjonowały na obszarze gminy Nowa
Wieś Wielka bez miejscowego posterunku. Budynek po byłym posterunku został
przekazany gminie Nowa Wieś Wielka, natomiast w zamian gmina udostępniła
pomieszczenie w Brzozie przy ulicy Przemysłowej 1b, gdzie utworzono Punkt Przyjęć
Interesantów, w którym w ramach dyżurów, raz w tygodniu we wtorki przyjmowani
są interesanci w godz. 14.00-17.00. Z kolei w piątki w godz. 08.00-11.00 policjanci
przyjmują interesantów w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Aleja Pokoju 7 w budynku
Straży Pożarnej, w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Kultury. Wszystkie
postępowania karne (dochodzenia, śledztwa), czynności sprawdzające w zakresie
przestępstw, a także postępowania w sprawach o wykroczenia popełnione na
obszarze ww. gminy prowadzone są przez policjantów Komisariatu Policji
Bydgoszcz-Wyżyny. Podejmowane przez Policję działania, skupiły się na
zapewnieniu dotychczasowego poziomu stanu bezpieczeństwa i porządku
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publicznego oraz wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ich sprawców, pomimo

wprowadzonego w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu
epidemii. Wskazane cele w tym zakresie przez Komendanta Głównego Policji
zostały osiągnięte i odpowiadają one na potrzeby społeczności lokalnej.
Diagnozowanie potrzeb społecznych w zakresie bezpieczeństwa, niezależnie
od inicjatyw kierownictwa komisariatu, prowadzone było również przez dzielnicowych
obsługujących rejon gminy. Dzielnicowi utrzymywali na bieżąco kontakt z
mieszkańcami i sołtysami oraz członkami organizacji społecznych, identyfikując
zjawiska i wydarzenia mające wpływ na stan bezpieczeństwa publicznego, w tym
poziom przestępczości. Ponadto dzielnicowi reagują na zgłoszenia w ramach
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a więc anonimowych zgłoszeń o
zjawiskach, nie wymagających niezwłocznej interwencji, jednak weryfikowanych w
toku sprawdzeń, a w przypadku potwierdzenia danych zagrożeń policjanci dążą do
ich wyeliminowania, również poprzez powiadomienie odpowiednich służb. W 2020 r.
odnotowano 58 takich zgłoszeń (liczba zgłoszeń które wpłynęły do Komisariatu), z
których potwierdzono 26 zgłoszeń (44,8%). Najwięcej potwierdzonych zgłoszeń
dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości (22).
Podobnie jak w ubiegłych latach, w roku 2020 r. zwracano uwagę na działania
profilaktyczne w lokalnym społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem
profilaktyki w środowiskach szkolnych.
2. STAN ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ I WYKROCZENIAMI NA
OBSZARZE GMINY NOWA WIES WIELKA

•

Postępowania przygotowawcze (karne)

W 2020 r. na terenie gminy Nowa Wieś Wielka przeprowadzono 170 (2019198) postępowań karnych, tym samym odnotowano spadek o 28 postępowań.
Z ogólnej liczby przestępstw kryminalnych wyodrębniono siedem kategorii
najbardziej dolegliwych przestępstw. Rozmiar przestępczości na terenie gminy Nowa
Wieś Wielka przedstawiono w poniższej tabeli (*w nawiasach podano dane za 2019
r.).
Rodzaj przestępstwa

Rok 2020

rozbój

0 (0)

kradzież z włamaniem

8 (9)

kradzież

21 (25)

uszkodzenie mienia

9 (8)

kradzież pojazdu

2 (1)

bójka i pobicie

1 (0)

uszczerbek na zdrowiu

3 (1)
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W innych kategoriach przestępstw dolegliwych społecznie w 2020 r.
odnotowano i przeprowadzono postępowań:

●

przeciwko rodzinie i opiece (psychiczne i fizyczne znęcanie się nad rodziną) 6
postępowań przygotowawczych,
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji - przeprowadzono 5 postępowań o
czyn z art. 177 kk (wypadek drogowy), ujawniono i zatrzymano 14
nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, a wśród nich 1 osobę w
ramach powrotu do tego przestępstwa (w warunkach określonych w art.
178a§4 kk tj. będąc uprzednio prawomocnie skazanymi za tego rodzaju
przestępstwo lub za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości bądź
posiadającymi czynny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów), ponadto
zatrzymano 4 kierujących posiadających czynny sądowy zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych (art. 244 kk), a także zatrzymano 4 osoby, które nie
stosowały się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do
kierowania pojazdami (art.180a kk).
przeciwko narkomanii – wszczęto 7 postępowań przygotowawczych.

•

Postępowania w sprawach o wykroczenia

●
●

W 2020 r. zarejestrowano 160 (2019 r - 212) postępowań w sprawach o
wykroczenia, z czego 40 (2019 r. - 34) spraw dotyczyło kategorii kradzież i
uszkodzenie mienia (30 spraw – kradzież lub przywłaszczenie, 10 spraw –
uszkodzenie mienia). W omawianym roku prowadzono 100 postępowań (2019 r. 150) w sprawach o wykroczenia drogowe, a także 20 (2019 r. - 28) spraw o inne
niewymienione powyżej wykroczenia, w tym m.in. wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi publicznemu, przeciwko użytku publicznemu, przeciwko
obyczajności publicznej, przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia. Przytoczone powyżej dane statystyczne
nie obejmują ujawnionych wykroczeń, w których nie prowadzono postępowania, a
zostały zakończone zastosowaniem pouczenia lub innych środków oddziaływania,
jak też zastosowania wobec sprawcy postępowania mandatowego.
W 2020 r. dzielnicowi na terenie gminy Nowa Wieś Wielka ujawnili 638
wykroczeń, w tym 293 tzw. porządkowych (przeciwko porządkowi i spokojowi
publicznemu) oraz 222 wykroczeń tzw. drogowych (związanych z bezpieczeństwem
w ruchu drogowym). Ponadto nałożyli 59 mandatów karnych oraz pouczyli 579 osoby
za popełnione wykroczenia. Dokonali 269 kontroli pojazdów.

3. DZIAŁANIA PREWENCYJNE I W RUCHU DROGOWYM

W ramach podejmowanych działań prewencyjnych realizowanych na terenie
gminy Nowa Wieś Wielka wykonano łącznie 596 służb zewnętrznych w 2020 roku,
co stanowi spadek o 40 służb w stosunku do roku 2019. Pozostałe służby, to służba
patrolowa oraz operacyjna-rozpoznawcza funkcjonariuszy Komisariatu Policji
4
Bydgoszcz-Wyżyny, którzy są skierowani w ten rejon w celu ujawniania przestępstw
i wykroczeń oraz ich sprawców, jak też w celu zapewnienia porządku publicznego i

bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W przedstawionym okresie odnotowano na terenie gminy 751 zgłoszeń
interwencji (wzrost o 351) a średni czas oczekiwania na przybycie sił Policji wyniósł
21 minut i 18 sekund (spadek czasu oczekiwania o 8 minut i 11 sekund w stosunku
do roku poprzedniego). W trakcie podejmowanych interwencji ujawniono 14
przypadków podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie (2019 r. - 24) i
sporządzone w tym zakresie „Niebieskie karty” były podstawą do wszczęcia
procedury i przesłania informacji do Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Wsi
Wielkiej.
Policjanci wykonywali też inne zadania, polegające na zapewnieniu
bezpieczeństwa w trakcie trwania imprez sportowych, w tym meczy rozegranych na
boiskach GLKS Burza Nowa Wieś Wielka (drużyna swoje mecze rozgrywała na
bocznym boisku klubu „Chemik” znajdującego się w Bydgoszczy przy ul. Glinki, na
terenie działania KP Bydgoszcz-Wyżyny) i KS Brzoza w Brzozie, mimo tego, że co
do zasady mecze te rozgrywano bez udziału publiczności, lub też z zachowaniem
reżimu sanitarnego tj. zachowania, przede wszystkim, odpowiedniego dystansu
między kibicami. Zabezpieczano, jak co roku, zlot motocyklowy organizowany w
Chmielnikach przez lokalny klubu motocyklowy 3-Bikers MC Poland. Zabezpieczano
też w 2020 r. protesty rolników, jak również przypadki blokowania dróg. Realizowano
również zadania kontrolne związane z ujawnionymi przypadkami naruszaniu zakazu
organizowania dyskotek (plaża Chmielniki), nielicznych imprez o charakterze
sportowym (biegi, nordic walking, przejazdy rowerowe) organizowanych głównie
przez lokalne stowarzyszenie „Rowerowa Brzoza”, a także imprez o charakterze
patriotycznym. Konieczność sprawnej realizacji takich zabezpieczeń, w sytuacji gdy
impreza nie ogranicza się jedynie do obszaru gminy (przejazd rowerami, protest
rolników) wiąże się z angażowaniem do zabezpieczenia kilku lub kilkunastu
funkcjonariuszy Policji oraz sprzętu technicznego i wielu pojazdów służbowych.

•

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Ciągły rozwój motoryzacji powoduje co do zasady wzrost natężenia ruchu
drogowego, a przy braku istotnych działań inwestycyjnych w poprawę infrastruktury
drogowej (DK 10, DK 25, DW 254) taki stan ma wpływ na bezpieczeństwo na
obszarze gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie ruchu drogowego. Nie mniej jednak,
w 2020 r. odnotowano znaczący spadek zdarzeń drogowych (zarówno kolizji jak i
wypadków), spadek ofiar śmiertelnych jak i osób rannych w wypadkach. Wpływ na
to miały nie tylko liczne działania policyjne (m.in. „Bezpieczna Droga nr 10”), ale
przede wszystkim stan epidemii i związane z tym ograniczenia w przemieszczaniu
się osób.
5
Na przestrzeni lat 2019-2020 odnotowano na terenie gminy Nowa Wieś Wielka
nw. ilość zdarzeń drogowych w poszczególnych parametrach:

rok

liczba zdarzeń

wypadki

zabici

ranni

2019

242

10

2

15

2020

197

5

1

5

Niezależnie od bieżących działań podejmowanych przez dzielnicowych, to
przede wszystkim funkcjonariusze ruchu drogowego realizowali wzmożone działania
na drogach gminy. Realizowano przede wszystkim działania w ramach kierunkowych
akcji: „Niechroniony uczestnik Ruchu Drogowego”, „Bezpieczne drogi powiatowe”,
„Bezpieczna Droga nr 10” „Truck&Bus”, „Prędkość”, Alkohol i narkotyki”, „Bezpieczny
weekend”, „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Znicz” i inne (m.in.
kontrola przejazdu kolejowego w Nowej Wsi Wlk. - ul. Bydgoska).

3. PROFILAKTYKA SPOŁECZNA
Działania profilaktyczne realizowane są we współpracy z Urzędem Gminy
Nowa Wieś Wielka, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, szkołami, przedszkolami, świetlicami środowiskowymi i innymi
instytucjami społecznymi.
W ramach profilaktyki społecznej realizowane są programy profilaktycznoprewencyjne:
- Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań
„Razem bezpieczniej”,
- Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi,
oraz innych akcji informacyjno-edukacyjnych między innymi: „Świeć przykładem”,
„Dzielnicowi Bliżej Nas”.
Tematami zrealizowanych w 2020 r. spotkań profilaktycznych były:
- „Świeć przykładem”,
- „Narkotyki i dopalacze zabijają”,
- „Cyberprzemoc – bezpieczny Internet”,
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- „Bezpieczne wakacje”,
- „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”,
- „Bezpieczne ferie zimowe.

- „Dzielnicowi Bliżej Nas”.
Przeprowadzono 10 spotkań profilaktycznych, w których uczestniczyło 420
uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych. Pięciokrotnie spotkano się z
pedagogami szkolnymi, celem omówienia bieżących spraw i problemów placówek
oświatowych. Odbyło się jedno spotkanie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej
w Brzozie, które dotyczyło ryzykownych zachowań ich dzieci oraz konsekwencji
prawnych wynikających z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. W
zebraniach wzięło udział ok 200 rodziców.
W miesiącu sierpniu 2020 r. przy współpracy ratownika wodnego p. Andrzeja
Wójcika przeprowadzono spotkanie dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji
(nad wodą) wraz z prezentacją sprzętu wodnego służącego do ratowania tonących
osób. W spotkaniu w Chmielnikach uczestniczyła 40-osobowa grupa plażowiczów.
W dniu 15 grudnia 2020 r. p. Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy Nowa Wieś
Wielka przekazał ufundowaną przez gminę na potrzeby funkcjonariuszy Policji
prowadzących zajęcia profilaktyczne tzw. walizkę edukacyjną, która zawiera
materiały stanowiące imitacje środków odurzających i substancji psychotropowych
przedmiotów służących do ich zażywania i przechowywania.

4. WSPÓŁPRACA GMINY Z POLICJĄ W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA
ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SŁUŻBY PONADNORMATYWNE
Na mocy Porozumienia z dnia 14 lutego 2020 r. między Komendantem
Miejskim Policji w Bydgoszczy, a Wójtem Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie
przekazania przez Gminę Nowa Wieś Wielka środków finansowych w wysokości
15.000 zł na służby ponadnormatywne pełnione przez policjantów na terenie tej
gminy, wykonanych zostało 75 służb prewencyjnych.
Funkcjonariusze pełniący służbę uzyskali następujące efekty:
- wylegitymowano - 254 osób,
- dokonano kontroli pojazdów – 111,
- dokonano kontroli trzeźwości – 73,
- nałożono MKK – 40,
- zastosowano pouczeń – 121,
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- zatrzymano – 5 sprawców przestępstw (4 x art. 178a KK - nietrzeźwy kierowca, 1x
180akk – kierowanie pojazdem pomimo cofnięcia uprawnień),
- dokonano kontroli rowerów – 9,
- zatrzymano dowodów rejestracyjnych – 1,

- zatrzymano praw jazdy – 1,
- sporządzono wnioski o ukaranie – 1,
- przeprowadzono interwencji w miejscach publicznych – 53,
- przeprowadzono interwencji w miejscach zamieszkania – 5,
- dokonano kontroli kąpielisk – 31 (na zasadzie wielokrotności),
- doprowadzono do wytrzeźwienia - 1,
- dokonano sprawdzeń osób/pojazdów/rzeczy – 172/77/3.
Ponadto w ramach pełnienia służb ponadnormatywnych dokonywano, w
okresie od czerwca do września (piątek-niedziela), licznych sprawdzeń i kontroli m.
in. terenu Chmielnik (dyskoteka, plaża), Piecki (plaża), na terenie gm. Nowa Wieś
Wielka, meczów piłkarskich w Brzozie, kontroli miejsc zagrożonych (tereny leśne,
bankomaty, magazyn odpadów w Tarkowie Dolnym) pod kątem przeciwdziałania
włamaniom, kradzieżom, podpaleniom, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa
w rejonie kąpielisk oraz punktów sprzedaży alkoholu. W ramach ww. działań
dokonywano również kontroli Bazy Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.
Jednocześnie na trasach gdzie dyslokowane były patrole ponadnormatywne,
w godzinach pełnienia służby, nie odnotowano zdarzeń kryminalnych, na które mogła
mieć wpływ służba patrolowa. Mając na uwadze osiągnięte wyniki i wykonane
czynności można stwierdzić, że służby ponadnormatywne realizowane na terenie
gminy Nowa Wieś Wielka przyniosły oczekiwane efekty, a tym samym przyczyniają
się do poprawy stanu bezpieczeństwa.

-podpis na orginaleKomendant Komisariatu Policji
Bydgoszcz-Wyżyny
mł. insp. Adam Jarosz
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