
Chełmno, dnia 18 marca 2016 roku. 

 

 

Sprawozdanie 

 z debat społecznych i spotkań z mieszkańcami, które odbyły się na terenie miasta Chełmno w ramach 

konsultacji społecznych przy tworzeniu „ Mapy zagrożenia powiatu chełmińskiego''. 

 W Chełmnie miały miejsce 4 spotkania z urzędnikami, mieszkańcami oraz młodzieżą uczącą się na 

terenie Chełmna w ramach konsultacji przy tworzeniu „ Mapy bezpieczeństwa powiatu chełmińskiego''. 

Policję reprezentował Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie podinsp. Marek Majka, Naczelnik Wydziału 

Prewencji i Ruchu Drogowego, Oficer Prasowy oraz kierownik Rewiru Dzielnicowych. Łącznie w debatach 
wzięły udział 172 osoby. 

 Na spotkaniach przedstawiono statystykę przestępczości odnotowanej w 2015 roku na terenie miasta 

Chełmna, zagrożenie wykroczeniami, stan bezpieczeństwa na drogach oraz działania interwencyjne Policji. 

Następnie przedstawiono cel tworzenia „ Mapy bezpieczeństwa powiatu chełmińskiego'', sposób jej 

powstawania i wykorzystania, zasady udziału społeczności lokalnej przy jej tworzeniu oraz zjawiska 

występujące na terenie powiatu mogące mieć wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. 

 W trakcie debaty jej uczestnicy wskazali następujące miejsca zagrożone: 

1. Ulica Młyńska, gdzie często dochodzi do bójek nietrzeźwych osób wychodzących z lokali. 

2. Tereny parków, głównie parku XXX – lecia oraz Nowe i Stare Planty, gdzie osoby spożywają alkohol, 

niszczą ławki i śmiecą. 

3. Ścieżka za murami kasyna wojskowego, gdzie gromadzą się osoby spożywające alkohol i  zaczepiają 
przechodzące osoby. 

4. Rowerzyści jeżdżący po terenie cmentarza parafialnego stwarzają zagrożenie dla osób, szczególnie 
tych starszych. 

5. Garaże na os. Raszei – młodzież gromadzi się w celu spożywania alkoholu i zakłóca porządek 

publiczny. 

6. Pomiędzy budynkiem MOPS a szkołą podstawową nr 1 gromadzą się osoby spożywające alkohol i 
awanturujące się. 

7. Na ulicy Okrężnej przy schodach gromadzą się mężczyźni spożywający alkohol, którzy zaczepiają 
przechodzące osoby. 

8. Słabo oświetlona ścieżka dla rowerzystów za Starostwem Powiatowym w kierunku amfiteatru i os. 

Nad Browiną, ponadto w godzinach wieczorowych gromadzą się tam młodzi mężczyźni, których 
mieszkańcy się obawiają. 

9. Skrzyżowanie ul. Dominikańskiej z Wodną – nieprawidłowo parkowane pojazdy utrudniające wyjazd 
i wjazd na ulicę Dominikańską. 

10. Niebezpieczne przejście dla pieszych na Al. 3-go Maja przy orliku – słabo oświetlone i ograniczona 

widoczność przez drzewa. 

11. Niebezpieczne przejście dla pieszych na ul. Łunawskiej przy Straży Pożarnej – widoczność 
ograniczona przez drzewa. 

12. Niebezpieczne przejście dla pieszych na ul. Polnej przy os. Jana Pawła idąc w kierunku stacji paliw 
Orlen – pojazdy wyjeżdżają z za łuku drogi z dużą prędkością. 

   


