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A N A L I Z A 
 
 

 

STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE GMINY ŁAPY  

KOMISARIATU POLICJI W ŁAPACH ZA OKRES 2020r. 
 
 

 

 

I   CHARAKTERYSTYKA  REJONU 

 

 Miasto i Gmina Łapy położona jest w południowo – zachodniej części powiatu białostockiego. 

Jest to gmina miejsko – wiejska. Do podległego rejonu służbowego wchodzi 26 sołectw obejmujących 24 

miejscowości. Teren miasta i gminy Łapy obejmuje obszar 127, 60 km2. Gmina i Miasto Łapy stanowi 

ważny węzeł połączeń drogowych i kolejowych. Bezpośrednio przez obszar gminy przebiega główna 

linia kolejowa Rail Baltica (trasa E75) stanowiąca europejski korytarz o priorytetowym znaczeniu oraz 

drogi wojewódzkie  678,681 a także 682 która łączy Łapy z miastem Białystok. 

     W rejonie znajdują się następujące miejscowości: 

 Bokiny

Daniłowo Duże 

Daniłowo Małe 

Gąsówka-Oleksin 

Gąsówka-Osse 

Gąsówka-Skwarki 

Gąsówka-Somachy 

Gąsówka Stara 

Łapy-Dębowina 

Łapy-Kołpaki 

Łapy-Korczaki 

Łapy-Łynki 

Łapy-Pluśniaki 

 

Łapy-Szołajdy 

Łupianka Nowa 

Łupianka Stara 

Płonka Kościelna 

Płonka-Kozły 

Płonka-Matyski 

Płonka-Strumianka 

Roszki-Włodki 

Roszki-Wodźki 

Uhowo (sołectwa: Uhowo I i Uhowo II) 

Wólka Waniewska. 

Łapy (sołectwo Gąsówka Stara Kolonia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bokiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daniłowo_Duże
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daniłowo_Małe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gąsówka-Oleksin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gąsówka-Osse
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gąsówka-Skwarki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gąsówka-Somachy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gąsówka_Stara
https://pl.wikipedia.org/wiki/Łapy-Dębowina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Łapy-Kołpaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Łapy-Korczaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Łapy-Łynki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Łapy-Pluśniaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Łapy-Szołajdy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Łupianka_Nowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Łupianka_Stara
https://pl.wikipedia.org/wiki/Płonka_Kościelna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Płonka-Kozły
https://pl.wikipedia.org/wiki/Płonka-Matyski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Płonka-Strumianka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roszki-Włodki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roszki-Wodźki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wólka_Waniewska


 

II   CHARAKTERYSTYKA   ZAGROŻEŃ 
                              

 

 Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców miasta i Gminy Łapy jest priorytetowym zadaniem 

Komisariatu Policji w Łapach. W związku z powyższym  funkcjonariusze tutejszej jednostki podejmują 

w tym zakresie szereg czynności zgodnych z obowiązującymi przepisami mających na celu 

zminimalizowanie przestępstw najbardziej dokuczliwych dla społeczeństwa. Podobnie jak w latach   

ubiegłych tak i w 2020 roku najbardziej zagrożonym przestępczością obszarem gminy jest miasto Łapy, 

które skupia większość mieszkańców gminy. Do zdarzeń kryminalnych na terenie miasta najczęściej 

dochodzi w rejonach osiedli domów jednorodzinnych, siedzib firm oraz parkingów osiedlowych.   

Ponadto w ostatnich latach  najbardziej zagrożoną grupą społeczną są osoby starsze, które cały czas są na 

celowniku oszustów, którzy beż żadnych skrupułów wykorzystują ich bezradność, naiwność, 

łatwowierność i podeszły wiek. Najpopularniejsze metody to : na wnuczka, pracownika opieki 

społecznej, administracji lub na policjanta. Duże zagrożenie generuje również droga wojewódzka nr 682 

na trasie Łapy – Białystok gdzie dochodzi do licznych zdarzeń drogowych. Do najczęściej występujących 

przestępstw należy zaliczyć: kradzieże,  kradzieże z włamaniem, oszustwa, przestępstwa narkotykowe 

oraz nietrzeźwi kierujący. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Łapach w 

minionym roku zwiększyła się wykrywalność szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych kategorii 

przestępstw. Szczególnie pozytywny należy wykazać wzrost dynamiki wszczęć i przestępstw w kategorii 

przestępczości narkotykowej.  

 

 

W omawianym okresie na terenie miasta i gminy Łapy przeprowadzono postępowania w takich 

przestępstwach jak: 

 

 

Kategoria przestępstwa 2019 2020 wzrost/spadek 

- Kradzież z włamaniem 5 8 + 3 

- Kradzież mienia 16 11 - 5 

- Groźby karalne 1 2 +1 

- Zniszczenie mienia 5 5 stała 

- Znęcanie się nad rodziną 8 4 - 4 

- Nietrzeźwi kierujący 15 24 + 9 

- Oszustwo 24 19 - 5 

- Pobicie  1 0 - 1 

- Uszkodzenie ciała  2 3 + 1 

- Posiadanie substancji 

zabronionych 
1 11 + 10 

- Wypadki 7 6 - 1 

- Alimenty 15 10 - 5 

- inne 32 26 - 6 

ogółem 132 129 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Do najczęstszych wykroczeń występujących na terenie gminy Łapy można zaliczyć wykroczenia 

związane ze nieprzestrzeganiem reżimu sanitarnego związanego z COVID-19.  W związku z 

powyższym w miejsca gdzie najczęściej dochodziło do popełniania wykroczeń, w miejsca ich 

występowania kierowane były załogi patrolowe oraz dzielnicowi w ramach wykonywanych służb 

patrolowych i obchodowych.  

                                                                                                                         

Ilość przeprowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenie w omawianym okresie:  
 

 

 

 
Ilość nałożonych mandatów za popełnione wykroczenia w omawianym okresie 
 

 

 
Ponadto funkcjonariusze Komisariatu Policji w Łapach przeprowadzili interwencje publiczne oraz 

domowe, jak również dzielnicowi, wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym obejmowali dozorem w 

ramach procedury Niebieskiej Karty rodziny, gdzie dochodziło do stosowania przemocy oraz kierowali 

osoby nadużywające alkoholu na leczenie odwykowe. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

III. OCENA SKUTECZNOŚCI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 

PROFILAKTYCZNYCH 

 
 W ramach poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Łapy Komisariat Policji w Łapach, 

ściśle MOPS w Łapach, Zespołem Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych, Domem Kultury      

w Łapach i jego jednostkami terenowymi, Narwiańskim Parkiem Narodowym i Strażą Pożarną 

Komisariat Policji w Łapach prowadził następujące programy profilaktyczne: 

1. „Bezpieczne wakacje/ ferie” 

2. „Bezpiecznie droga do domu/ szkoły” 

3. „Stop przemocy” – NK 

Podjęte działania 2019 2020 wzrost/spadek 

Ilość interwencji 2014 2560 + 546 

Liczba rodzin objętych 

procedura Niebieska Karta 

37 41 + 4 

  

Kategoria wykroczeń 2019r. 

 

2020 wzrost/spadek 

kradzież mienia 45 130 + 85 

niszczenie lub uszkodzenie mienia 12 29 + 17 

spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem 2 3 + 1 

niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu 

zwierząt 

11 2 _ 9 

Inne 123 175 + 52 

ogółem 193 339 + 146 
  

POSTĘPOWANIE MANDATOWE 2019r. 

 

2020r. wzrost/spadek 

ogółem 360 489 + 129 
  



4. „Stop patologiom” 

5. „Mój dzielnicowy” 

6. „Zimowy – Ratownik - Nie bądźmy obojętni” 

7. „Hejnał” 

8. „Łobuz I/2020” 

9. „Wybryk II/20” 

10. „Odblask” 

11. „Trzeźwy poranek” 

12. „Błysk” 

13. „Promil 2020” 

14. „Jesienne Wybryki 2020” 

15. ‘Zimowe Wybryki” 

16. „Choinka” 

  

Programy te maja na celu uświadomić bieżące zagrożenia, sposoby ich unikania, a młodzież 

szkolną nauczyć bezpiecznych zachowań. Podczas spotkań z przedszkolakami omawiano zasady 

bezpiecznego przechodzenia przez jezdnie. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Łapach zakupiono 

odblaski które następnie były rozdawane przedszkolakom jak również uczniom szkół podstawowych.  

Ponadto specjalista ds. nieletnich oraz dzielnicowi przeprowadzili w 2020r. - 59 spotkań z uczniami i 35     

z gronem pedagogicznym Placówek Oświatowych  a także z dziećmi w wieku przedszkolnym, prowadząc 

jednocześnie nadzór nad osobami nieletnimi zagrożonymi demoralizacją oraz popełniających czyny 

zabronione, w uzasadnionych przypadkach kierowane były wnioski do Sądu Rodzinnego i Nieletnich          

w Białymstoku – było ich 105. 

W ramach realizacji programów prewencyjnych prowadzone są także akcje i działania policyjne 

pod kryptonimem „Trzeźwy Poranek”, „Bezpieczna Woda”, „Zimowy Ratownik”, Akcja „Przerwa”            

i inne funkcjonariusze Komisariatu Policji w Łapach wraz z innymi podmiotami m.in. Strażnikami            

z Narwiańskiego Parku Narodowego, Strażnikami Leśnymi, Strażnikami Państwowej Straży Rybackiej 

dokonywali kontroli rejonów wodnych, pod kątem kłusownictwa i nielegalnego wyrębu drzewa z lasu,       

a także zagrożeń związanych z utonięciem. Doraźnym nadzorem podczas akcji „Zimowy Ratownik” 

objęte zostały budynki zamieszkane przez osoby samotne i nieporadne życiowo, które w okresie 

zimowym narażone są na  zamarznięcie. Ponadto w czasie zimy objęto szczególną kontrolą miejsca tj. 

Plac Niepodległości w Łapach, Plac NSZZ Solidarności oraz Dworce PKP i PKS w Łapach, gdzie mogą 

gromadzić się osoby będące pod wpływem alkoholu, a te w okresie mrozów są szczególnie narażone na 

wychłodzenie organizmu.  

Dzielnicowi ściśle współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach, gdzie 

wspólnie podejmowane są przedsięwzięcia wobec rodzin objętych przemocą w rodzinie oraz rodzin, 

gdzie w/g sygnału społecznego dochodzi do patologii jak i nie wywiązywania się z obowiązku 

rodzicielskiego.  

W związku z działaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy 

Łapy w 2020 roku na obszarze gminy Łapy w dalszym ciągu propagowano zasadę jej działania 

następstwem czego Komisariat Policji w Łapach otrzymał w 2020 roku - 154 zgłoszeń zagrożeń 

bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Łapy z czego 44 zostało potwierdzonych (nie licząc zagrożeń w 

ruchu drogowym takich jak np. „przekraczanie dozwolonej prędkości” gdzie weryfikacją zajmowali się 

funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku), a 4 

okazały się być żartem, pomyłką. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia podjęto czynności mające na 

celu wyeliminowania zgłoszonego zagrożenia m.in. poprzez zwiększenie ilości kierowanych służb 

zewnętrznych we wskazane rejony oraz sporządzenie Kart Zadań Doraźnych i objęcie wskazanych miejsc 

szczególnym zainteresowaniem. 

 

 


