
ZADANIA STAŁE
BUDYNKI
Pocztowa 2-4
Dworcowa 4
Siemianowicka 56
Racławicka – Sportowa (szkoła)
Zmiana Miejsce Dotyczy Data Rejon

II ul Wróblewskiego 14-16 06.06.2021 1

I-II ul Ks. Opolskiego 9 26.04.2021 1

I-II ul Kontrola p/k spożywania alkoholu 20.04.2021 1

I-II ul Truchana 18 20.04.2021 1

II
ul

Urbanowicza 4 20.04.2021 1

I-II ul Rynek 12.07.2019 1

I-II 1

I-II 1

I-II Chorzów 1

II
ul

1

I-II Osiedle Irys 1

I-II Park Róż 1

I-II ul Wolności 1

I-II ul Wolskiego 5 1

I-II ul Styczyńskiego 17 2

I-II ul 24.06.2021 2

I-II ul 26.04.2021 2

Kontrola p/k spożywania alkoholu i dewastacji 
mienia.

Kontrola p/k spożywania alkoholu i zaśmiecania 
klatki schodowej pomiędzy 8a 11 piętrem

Powstańców 23 
(Żabka)

Kontrola p/k spożywania alkoholu, zakłócania 
porządku w bramie posesji i na podwórzu.
Kontrola boiska na terenie SP nr 10  p/k 
ogólnego ładu i porządku publicz. (klucz w 
kopercie do bramy szkoły-mała kasetka)
kontrola p/k ogólnego ładu i porządku 
publicznego, w tym respektowania przepisów 
dot. znaków B-1 oraz B-36.

Ul 1 Gałeczki 45
2 Parku Hutniczy
3 Park Róż
4 Park pod 
Kasztanami

1 kontrola p/k kontrola p/k ogólnego ładu i 
porządku publicznego
2 kontrola p/k ogólnego ładu i porządku 
publicznego
3 kontrola p/k ogólnego ładu i porządku 
publicznego (palenia papierosów na placu 
zabaw i piaskownicy przez uczniów i nieletnich)
4 Kontrola p/k ogólnego ładu i porządku 
publicznego

Centrum 
Przesiadkowe

kontrola p/k dewastacji urządzeń 
przystankowych
Kontrola fontann na terenie miasta p/k 
niedozwolonych kąpieli

Kilińskiego
Park pod Kasztanami

kontrola p/k spożywania alkoholu i zaśmiecania 
terenu (ze zwróceniem uwagi na igły i 
strzykawki z nieznaną substancją)
kontrola terenu p/k ogólnego ładu i porządku 
publicznego
kontrola pod kątem dewastacji i kradzieży 
kwiatów z  klombów kwiatowych.
kontrola windy (wjazd na estakadę) p/k  
kontrola p/k ogólnego ładu i porządku 
publicznego
oraz teren przy rurociągu ciepłowniczym wzdłuż 
Cmentarza – kontrola p/k ogólnego ładu i 
porządku publicznego
Kontrola w godz 19:00-20:00 klatki schodowej 1 
i 2 piętra p/k przebywa młodzieży, która głośno 
się zachowuje, używa wulgaryzmów, spożywa 
alkohol, pali papierosy, dewastuje i 
zanieczyszcza miejsce. Ponadto klienci 
wydawki zanieczyszczają posesję, zachowują 
się głośno.

22.03.2021
20.04.2021

Reymonta 31 i 33 
oraz pustostan 33/8

kontrola p/k przebywania osób bezdomnych na 
klatkach schodowych oraz mieszkaniu.

75-go Pułku Piechoty
(teren UŚ)

kontrola p/k spożywania alkoholu i dewastacji 
urządzeń sportowych



I-II ul 26.04.2021 2

I-II pl Mickiewicza 26.04.2021 2

I-II ul kontrola p/k spożywania alkoholu. 26.04.2021 2

I-II ul 3 Maja 68 a 72 20.04.2021 2

I-II
ul

Ficka 14 20.04.2021 2

I-II ul Skwer Floriańska Kontrola p/k spożywania alkoholu 20.04.2021 2

II ul Wandy 21 20.04.2021 2

II ul Kontrola p/k dewastacji mienia posesji. 10.06.2020 2

I-II ul 3-go Maja 15 03.06.2020 2

II ul Beskidzka 38-42 2

I-II ul Floriańska 2

II Kompleks Amelung 2

II

al

14.05.2021 3

I-II Park Redena 26.04.2021 3

II al 20.04.2021 3

I-II 20.04.2021 3

I-II pl Św. Jana 10-16 20.04.2021 3

II
ul

Kontrola p/k ogólnego ładu i porządku publicz. 12.07.2019 4

II ul Długa (skwer) 4

II ul 4

Kingi 9-11
Wandy 16

kontrola p/k spożywania alkoholu i zakłócania 
porządku publicznego
kontrola p/k spożywania alkoholu oraz 
zakłócania spokoju publicznego przez 
grupujące się osoby

Nowaka
(skwer pomiędzy 
budynkami)

Kontrola p/k spożywania alkoholu za 
budynkami od strony nieużytków
Kontrola p/k grupowania się osób, które 
spożywają alkohol przy sklepie w trakcie godz. 
otwarcia.

Kontrola p/k przebywania osób bezdomnych i 
dewastacji strychu

3-go Maja 13 a 
Miechowicka 29

Kontrola p/k dewastacji mienia i podpaleń w 
pustostanie.
kontrola boiska i otoczenia p/k ogólnego ładu i 
porządku publicznego
kontrola terenu zapożarowanego p/k dewastacji 
ogrodzenia i przebywania osób postronnych 
oraz uzupełnianie taśmy w miarę potrzeby.
kontrola p/k ogólnego ładu i porządku 
publicznego

Harcerska plac 
manewrowy po 
stronie skansenu – 
ośrodek Harcerski

Kontrola p/k spożywania alkoholu, dewastacji, 
zaśmiecania.

Kontrola p/k spożywania alkoholu i zaśmiecania 
terenu.

Harcerska
(altany grilowe)

Kontrola p/k spożywania alkoholu w godz 
popołudniowych i wieczornych.

Szyb Prezydent i 
Skatepark

Kontrola p/k spożywania alkoholu i  zakłócania 
porządku, gromadzenia się osób bezdomnych 
oraz dewastacji mienia
Kontrola p/k spożywania alkoholu na skwerze i 
przy/w bramach posesji.

St. Batorego
Pl. Rotmistrza 
Pileckiego

kontrola p/k spożywania alkoholu i gromadzenia 
się młodzieży przy skwerze.

Łukasińskiego planty 
im. J Wyrobka

kontrola p/k spożywania alkoholu i zakłócania 
porządku publicznego.
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