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 W odpowiedzi na pismo z dnia 18 grudnia 2019 roku informuję, że stan zagrożenia 

przestępczością w rejonie Podkowy Leśnej, tak jak w całym powiecie grodziskim, jest stale 

analizowany i w zależności od bieżącej sytuacji podejmowane są stosowne działania. Jednak 

należy stwierdzić, że w chwili obecnej dane dotyczące zdarzeń zaistniałych w rejonie 

służbowym Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim nie potwierdzają, aby  

w Podkowie Leśnej nastąpił znaczny wzrost ilości dokonywanych przestępstw. Stwierdzamy,  

że jest wręcz przeciwnie i Podkowa Leśna jest jedynym rejonem w powiecie grodziskim,  

w którym ilość przestępstw w tym roku utrzymała się na podobnym poziomie, co w roku 2018. 

W bieżącym roku stwierdzono ich 76 przy 80 zanotowanych w roku poprzednim. W innych 

rejonach powiatu liczby przestępstw jest znacznie większy. Dla porównania można podać,  

że ilość zdarzeń w 2019 roku w pozostałych rejonach kształtuje się następująco: Komisariat 

Policji w Jaktorowie – 296 (przy 304 w roku 2018), Komisariat Policji w Milanówku 225 (przy 240 

w roku 2018), Posterunek Policji w Żabiej Woli – 161 (przy 145 w roku 2018), Komenda 

Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim – 941 (przy 1040 w roku 2018). 

 Tak więc Podkowa Leśna jest obecnie obszarem najmniej zagrożonym 

przestępczością w całym powiecie grodziskim. Należy jednak stwierdzić, że pomimo takiego 

stanu nadzór Policji w tym rejonie nie został w żaden sposób zmniejszony i nie jest 

przewidywane jego zmniejszenie. 

 Nawiązując do drugiej części pytania, chciałbym potwierdzić  

iż rzeczywiście w grudniu 2019 odnotowano kilka włamań na terenie miasta Podkowy Leśnej. 

Według statystyki ilość zdarzeń w bieżącym okresie wynosi 5 przy 5 zanotowanych w roku 

poprzednim (gdzie wykrywalność przestępstw stypizowanych z ar. 279§1 KK kształtuje się na 

poziomie 77,78%).  Nadmieniam, że w miarę możliwości problematyka włamań i nie tylko jest 

na bieżąco monitorowana, gdzie w grudniu 2019 roku na wniosek kierownika tutejszego 

posterunku zostały przeprowadzone dwudniowe działania mające na celu zapobieganie 

takiemu rodzajowi przestępstw.    

 Wyrażając podziękowanie za przekazane sugestie i uwagi mam nadzieję,  

że w najbliższym okresie nie tylko dane statystyczne będą potwierdzały, że Podkowa Leśna 

jest rejonem bezpiecznym, ale również świadczyły będą o tym Państwa i innych mieszkańców 

miasta odczucia. 
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