I Rewir Dzielnicowych III Komisariatu Policji KMP w Łodzi informuje, że na
podległym terenie dzielnicowi na czas do 31.07.2016r. 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 kradzieży w
porze porannej i popołudniowej, a także w porze wieczorowo nocnej dochodzi do spożywania
napoi alkoholowych.
Rejon 8
teren placu zabaw i boiska mieszczącego się w Łodzi przy ul. Gimnastyczna / ul: Żużlowa gdzie
w godzinach dziennych jak i wieczornych dochodzi do spożywanie alkoholu oraz zakłócenie
porządku publicznego

SEKTOR 302
rejon 3
teren przyległy do boiska Orlik ul. Balonowa 1 oraz sąsiadujący obiekt MOSiR lodowisko
Popiełuszki 13 b, gdzie dochodzi do grupowania się młodzieży, które mogą być zagrożone
demoralizacją ( papierosy, alkohol) oraz mogą się stać ofiarami p-stw.
rejon 6
teren przyległym do sklepu z alkoholami mieszczącym się w Łodzi przy ul. Maratońskiej 95 gdzie
w godzinach dziennych jak i wieczornych dochodzi do spożywania alkoholu oraz zakłócenie
porządku publicznego na

SEKTOR 303
rejon 1
Teren tzw.”ogrodu osiedlowego” przy ulicy Wyszyńskiego 65 w Łodzi 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.

rejon 7
Teren kompleksu sportowego „Orlik” przy ul. Kusocińskiego 116 przyległy do Szkoły
podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 44 i XXXIII L.O, 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, często dochodzi tam do drobnych
uszkodzeń mienia na terenie kompleksu sportowego oraz na budynkach przyległych szkół.

SEKTOR 304
rejon 5
teren przyległy do posesji przy ul. Retkińska 114- na wskazanym terenie dochodzi do spożywania
alkoholu, zaśmiecania miejsca publicznego, zakłócania ładu i porządku publicznego, kradzieży i
oszustw.

rejon 4
teren przyległy do sklepu z alkoholami ulica Retkińska 119/121- dochodzi do naruszeń ładu i
porządku publicznego oraz spożywania alkoholu, najczęściej w porach wieczorowo-nocnych.

