I Rewir Dzielnicowych III Komisariatu Policji KMP w Łodzi informuje, że na podległym
terenie dzielnicowi na czas do 31.08.2018r. objęli szczególnym nadzorem nw. obszary tworząc w
związku zaistniałym tam zagrożeniami działania priorytetowe zmierzające do zminimalizowania
lub wyeliminowania negatywnych zjawisk. I tak :

SEKTOR 301
rejon 2
C.H. Retkinia - ul. Maratońska 24/32 wraz z terenem przyległym, gdzie dochodzi do wykroczeń
kradzieży .
Rejon 8
Spożywanie alkoholu, zaśmiecania oraz zakłócenie porządku publicznego na terenach zielonych
Parku Smulsko w godzinach dziennych jak i wieczornych, głównie przez gromadzącą się tam
młodzież.

SEKTOR 302
rejon 3
Rejon znajdujący się w obrębie posesji Wyszyńskiego 106, gdzie znajduje się sklep Żabka, dochodzi
tam do popełniania wykroczeń uznawanych za szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa, głównie w
postaci spożywania napojów alkoholowych, wulgaryzmów.
rejon 6
Spożywanie alkoholu oraz zakłócenie porządku publicznego na terenie przyległym do sklepu z
alkoholami mieszczącym się w Łodzi przy ul. A. Krajowej 30b do którego dochodzi w godzinach
dziennych jak i wieczornych.

SEKTOR 303
rejon 1
Rejon przyległy do garaży wolno stojących mieszczących się Łódź Al. Wyszyńskiego 75 w Łodzi w
pobliżu, których wieczorem i w nocy gromadzą się osoby spożywające alkohol, zakłócające spokój,
ład i porządek publiczny poprzez zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu.

rejon 7
Teren wokół pawilonu handlowego przy ul. Kusocińskiego 82 wraz z znajdującym się
w bezpośrednim sąsiedztwie placem zabaw dla dzieci, gdzie w porze popołudniowej i wieczorowo
nocnej gromadzi się młodzież i dorośli. Osoby te spożywają napoje alkoholowe oraz swoim
zachowaniem zakłócają ład i porządek publiczny, czasem dokonują zniszczeń mienia.
SEKTOR 304
rejon 5
Teren przyległy do posesji przy ul. Marusarzówny 4 gdzie znajduje się osiedlowe boisko. Na
wskazanym terenie dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania miejsca publicznego,
zakłócania ładu i porządku publicznego.

rejon 4
Teren zielonym przyległy do Parafii Najświętszego Serca Jezusowego - ulica Retkińska 127- gdzie
dochodzi do naruszeń ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu . Do powyższych
zdarzeń dochodzi najczęściej w porach wieczorowo-nocnych.

Każda informacja dotycząca naruszeń przepisów do jakich dochodzi w ww. miejscach może
mieć wpływ na przebieg realizowanych działań priorytetowych i ich pozytywne zakończenie
polegające na wyeliminowaniu zgłaszanego przez mieszkańców osiedla zagrożenia.

