
 

 

W 2019 r. na terenie gminy stwierdzono 28 przestępstw.  

Ich wykrywalność wyniosła prawie 80 %.  

Przestępstw kryminalnych odnotowano 19, drogowych 5, gospodarczych 3, innych 1.  

 

W kategorii najbardziej uciążliwych przestępstw dane te kształtowały się następująco: 

Kradzież cudzej rzeczy – 1  

 Kradzież kabla telekomunikacyjnego o wartości 3600 zł (Rakszaw od 25.03-02.04.19 r.) 

Kradzież z włamaniem – 4  

 Kradzież z włamaniem do dwóch koparek i zabór w oleju napędowego w łącznej ilości 

240 litrów. Wartość strat 1900zł (Wydrze 29.08 2019 r.) 

 Kradzież z włamaniem do budynku niezamieszkanego i zabór butli gazowej i odkurzacza 

m-ki Zelmer o łącznej wartości 300zł (Rakszawa w okresie od 05.06-29.07.2019 r.) 

 Kradzież z włamaniem do autobusu m-ki SOLBUS i zabór pieniędzy w kwocie 129zł 

(Rakszawa w nocy z 16/17.06.2019 r.)  

 Usiłowanie kradzieży z włamaniem do kasetki na pieniądze w myjni samoobsługowej 

(Rakszawa)  

Zniszczenie cudzej rzeczy – 5  

 Uszkodzenie okna w nowobudowanym domu o wartości start 1000 zł (Wydrze w okresie 

od 09-16.08.2019 r.) 

 Uszkodzenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rakszawie. Porysowanie elewacji oraz 

podpalenie okna. Straty 600 zł (Rakszawa w dniach 09/10.07.2019 r.) 

 Uszkodzenie 44 sztuk tui w kwocie strat 4400 zł (Rakszawa w okresie od 08.03-

29.04.2019 r.) 

 uszkodzenie szafy sterowniczej osadzonej na slupie trakcji elektrycznej, poprzez 

wyrwanie części elementu, na szkodę PGE RE Dystrybucja Leżajsk (Rakszawa 

13.05.2019 r.) 

 Uszkodzenie murawy stadionu sportowego przez kierującego sam. m-ki BMW 

(Rakszawa 15.02.2019 r.) 

Bójka lub pobicie - 0  

Uszkodzenie ciała - 1 

Przestępstwa narkotykowe – 1  

 Posiadanie środków odurzających (Rakszawa 11.07.19 r.) 

Przestępstwa rozbójnicze – 0  

Oszustwo – 2  

 Oszustwo przy zakupie na portalu OLX telefonu komórkowego Sony Xperia wartości 320zł.  

 Oszustwo przy zakupie na portalu Vinted samochodzika akumulatorowego za kwotę 130zł. 
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Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

 

Rodzaj zdarzenia/rok Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

2017 1 0 1 33 

2018 1 0 1 30 

2019 5 1 6 26 

 

Rodzaj zdarzenia/rok 2017 2018 2019 

Nietrzeźwi kierujący 9 14 3 

 

 

17.01.2019 r. Rakszawa - Wypadek Śmiertelny 

25-letni kierowca forda focusa potrącił 50-letniego rowerzystę i odjechał z miejsca, nie 

udzielając pomocy poszkodowanemu. Kierujący jednośladem zmarł w szpitalu. 25-latek był 

pijany. Badanie stanu trzeźwości wskazało w jego organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Na 

wniosek Prokuratury Rejonowej w Łańcucie, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 

25-letniego kierowcy forda na trzy miesiące.  

 

19.01.2019 r. Rakszawa 

Kierujący samochodem osobowym m-ki Toyota zjechał na przeciwległy pas ruchu i 

doprowadził do zderzenia z jadącym naprzeciwka się z pojazdem m-ki Citroen. W wyniku tego 

zdarzenia trzy osoby zostały przewiezione szpitala. 

 

9.05.2019 r. Rakszawa 

Kierujący Motocyklem Kawasaki na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w 

betonowe ogrodzenie. Kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami 

mechanicznymi. 

 

21.07/2019 r. Rakszawa 

Kierująca pojazdem marki Citroen utraciła panowanie nad pojazdem, wjechał do przydrożnego 

rowu, gdzie pojazd dachował. Pojazdem podróżowało 5 osób. Jedna trafiła do szpitala.   

 

3.08.2019 r. Rakszawa 

Kierujący motorowerem marki Romet, w wyniku gwałtownego hamowania przewrócił się na 

jezdnię. Kierujący jednośladem doznał złamania obojczyka. 
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Ilość interwencji domowych zakończonych sporządzeniem 

Niebieskiej Karty 

2017 16 

2018 15 

2019 9 

 

 

Rodzaj zdarzenia/rok 2017 2018 2019 

Kradzież cudzej rzeczy 6 6 3 

Kradzież z włamaniem 5 5 5 

Zniszczenie cudzej rzeczy 1 0 4 

Bójka lub pobicie 1 0 0 

Uszkodzenie ciała 1 1 1 

Przestępstwa rozbójnicze 0 0 0 

Przestępstwa narkotykowe 1 3 1 

Oszustwo 2 2 3 

Interwencje 

policyjne 

wszystkie 325 312 221 

w 

tym: 

publiczne 235 225 148 

domowe 90 87 73 

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 

Rodzaj zgłoszenia Ilość 

Wszystkich 1618 

Żart, pomyłka 1410 

Realnych 208 

Potwierdzonych  155 

Niepotwierdzonych 53 

Przekraczanie dozwolonej prędkości 31 

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, 

w tym w altance 

66 

30/26 potwierdzonych 

Używanie środków odurzających (w altance) 2 

Grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, 

w tym w altance 

34 

27/ 25 potwierdzonych 

Wałęsające się psy 13 


