Złotów, dnia 6 kwietnia 2018 roku

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ
WYKONANYCH W MARCU 2018R
W miesiącu marcu przeprowadzono trzy wspólne służby z kontrolerami sekcji
ruchu drogowego KPP w Złotowie. W trakcie wykonywania patrolu zwracano szczególną uwagę na
tamowanie i utrudnianie ruchu w rejonie targowiska, prawidłowe parkowanie pojazdów oraz niechronionych użytkowników dróg. Na bieżąco podejmowane były działania wynikłe z codziennego przeglądu miasta. Prowadzono wizję w terenie ulicy Kresowiaków, prowadzono rozmowy z mieszkańcami. Wspólnie z p. A. Poznańską przeprowadzone kontrole wywozu nieczystości płynnych z terenu
m. Złotowa. Doprowadzono do przeniesienia skrzynki elektrycznej oraz odnowienia poczekalni
dworca PKS. Wyrywkowo kontrolowano SPP skontrolowano 27 pojazdy, na 6 kierujących nałożono
opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł Prowadzono czynności zmierzające do ustalenia osób wyrzucających odpady w miejscach do tego nieprzeznaczonych, ustalono 2 osoby.
DZIAŁANIA
Kontrole

Ilość

Przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym

26

Wywozu nieczystości płynnych

5

Nieruchomości, spalanie odpadów

9

Przestrzegania obowiązku deratyzacji

4

Komisu samochodowego ul. Jastrowska

1

Punktów skupu złomu ul. Chrobrego

2

Terenów leśnych przy ulicy Ogrodowej i Kujańskiej

4

Gniazd do selektywnej zbiórki odpadów, uporządkowanie zlecono MZUK

2

Zgłoszenia od mieszkańców
Zanieczyszczony teren przy ul. Polnej (psie odchody)

4

Nieuprawnione zajęcie miejsca dla kierowcy inwalidy

2

Spalanie odpadów ul. Zamkowa zakład stolarski

4

Nadmierne zadymienie ul. Brzozowa

2

Zapylenie terenu podczas rozładunku węgla ul. Kolejowa

3

Tamowanie i utrudnianie ruchu ul. Słowackiego

4

Postój pojazdu ciężarowego na ul. Jeziornej

2

Nieczynny parkomat

6

Niedozwolone parkowanie pojazdu ul. Garncarska

3

Przekroczenie czasu postoju Stary Rynek

2

Interwencje
Uporządkowanie terenu ,rozebranie altanki ul. Witosa

1

Prowadzenie prac ziemnych bez zezwolenia ul. Dorsza

1

Usuniecie wraku pojazdu ul. Woj. Polskiego 17

1

Zniszczone znaki drogowe C-9 ul. Krzywoustego, Szkolna

2

Usuniecie padłej sarny ul. Domańskiego zlecono MZUK

1

Brak nadzoru nad psem ul. Norwida

1

Zabezpieczenie zalanej ul. Kresowiaków

2

Tamowanie i utrudnianie ruchu ul. Mokra i parking przy PEPCO

8

Zabezpieczenie zalanej promenady j. Baba

6
108

WYNIKI
Mandaty karne

14/1650zł

Pouczenia art. 41 kw

8

