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DZIELNICOWY REJONU VI
młodszy aspirant Jacek Sobociński
Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 003
Przyjmuje interesantów w Mińsku Mazowieckim, w budynku przy ulicy Piłsudskiego 44
tel. stacj. 47 72 49 810 wewn. 120
e-mail: dzielnicowy.minskmaz6@ksp.policja.gov.pl
„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o
przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i
służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer
telefonu 997, 112 lub 47 72 49 810.
Priorytet w służbie dzielnicowego:

Priorytet w służbie dzielnicowego:
1. Rejon osiedla „Klonowa w Mińsku Mazowieckim
2. Problematyka dotycząca nagminnego łamania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza niestosowania się do zakazu
zatrzymywania w wyznaczonych miejscach.
3. Zakładane cele do osiągnięcia:
zmniejszenie o 30% ilości wykroczeń z art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń oraz z art. 97 kodeksu wykroczeń w
rejonie osiedla „Klonowa” poprzez oddziaływanie prewencyjne, stosowanie przewidzianych środków karnych z
jednoczesnym uświadomieniem sprawców o przestrzeganiu prawa oraz o konsekwencjach jego naruszenia w
odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej,
uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawa, w tym z zakresu prawa o ruchu
drogowym, jak również o konieczności informowania organu policji w przypadku ujawnienia takich zdarzeń,
aktywizacja lokalnego społeczeństwa w celu tworzenia lokalnej koalicji na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

4. Realizacja: 1 lipca - 31 grudnia 2022 roku.

Rejon służbowy nr 6 obejmuje następujące ulice miasta Mińsk Mazowiecki:
Akacjowa
Aureliusza Chróścielewskiego
Dźwigowa
Fryderyka Chopina

Gen. Kazimierza Sosnkowskiego
Gen. Stanisława Maczka
Heleny Modrzejewskiej
Henryka Wieniawskiego
Józefa Chłopickiego
Juliusza Słowackiego
Kasztanowa
Klonowa
Konstantego Rudzkiego
Letniskowa
Lipowa
Ludowa
Łąkowa
Mariana Langiewicza
Mazowiecka
Miła
Mleczarska
Mrozowska
Osiedlowa
Piaskowa
Siennicka 20 – 52 (numery parzyste)
Siennicka 29 – 87 (numery nieparzyste)
Sosnowa
Spacerowa
Spokojna
Sportowa
Stanisława Moniuszki
Stanisława Staszica
Stanisława Wyspiańskiego
Stankowizna
Tadeusza Smoleńskiego
Wesoła
Widok
Wiejska
Wierzbowa
Władysława Broniewskiego
Wrzosowa

