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I. Dane statystyczne przestępczości dla całego powiatu 

W  2011  roku  na  terenie  powiatu  mikołowskiego  stwierdzono  2080 
przestępstw, co do całego roku 2010 stanowi odsetek 102,9%.

W  2011  roku  wskaźnik  wykrywalności  przestępstw  kształtował  się  na 
poziomie 58,5% i był porównywalny do wykrywalności w roku 2010.

Szczegółowe  zestawienie  dotyczące  ilości  stwierdzonych  w  2011  roku 
i latach wcześniejszych przestępstw przedstawia poniższa tabela. 

Kategoria przestępstw 2011 2010 2009 2008 2007 2011
-2010

Zabójstwo 0 1 3 1 1 -1

Zgwałcenie 3 2 2 2 7 1

Kradzież cudzej rzeczy 540 411 419 404 491 129

-w tym samochodu 59 34 37 40 71 25

Kradzież z włamaniem 313 334 327 300 313 -21

Rozbój i wymuszenie rozbójnicze 40 46 65 76 61 -6
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Kategoria przestępstw 2011 2010 2009 2008 2007 2011
-2010

- w tym rozbój z bronią 2 4 0 1 2 -2

Pożar z winy umyślnej 0 0 0 0 0 0

Razem wym. przestępstwa 896 794 816 783 873 125

Uszczerbek na zdrowiu 27 34 47 32 48 -7

Bójka lub pobicie 14 36 28 35 46 -22

Krótkotrwały zabór pojazdu 4 20 6 12 16 -16

Uszkodzenie rzeczy 152 142 181 171 143 10

Przestępstwo p-ko funk. publ. 31 51 18 49 27 -20

Ust. o przeciwdz. narkomanii 130 70 119 53 109 60

Przestępstwa drogowe 313 295 316 316 305 18

Ogółem przestępstwa 2080 2021 2090 1928 2357 59

Ustalono sprawców 844 919 896 905 1076 -75

Wykrywalność ogółem (%) 58,5 59,3 57,9 59,9 65,3 -0,8
(Dane opracowano w oparciu o system TEMIDA)

 II. Przestępczość nieletnich na terenie powiatu

W analizowanym okresie na terenie powiatu mikołowskiego ujawniono 97 
nieletnich,  którzy  popełnili  łącznie  256 czynów karalnych  co stanowi  12,3% 
wszystkich stwierdzonych w 2011 roku przestępstw na terenie powiatu.

Szczegółowe  zestawienie  dotyczące ilości  stwierdzonych  w 2011  roku 
i latach  wcześniejszych  czynów  karalnych  popełnionych  przez  nieletnich, 
przedstawia poniższa tabela. W ostatniej kolumnie przedstawiono różnicę ilości 
stwierdzonych  w 2011  roku  czynów  karalnych  i nieletnich  sprawców 
w odniesieniu do roku 2010.

2011 2010 2009 2008 2007 2011-2010 
czyny nieletnich 256 212 168 149 155 44
sprawcy nieletni 97 102 103 112 167 -5

Z powyższych danych wynika, iż w 2011 roku mniejsza liczba nieletnich 
popełniła łącznie więcej czynów karalnych niż w roku 2010.

3



Wybrane kategorie przestępstw popełnianych przez nieletnich:
wybrane kategorie przestępstw czyny nieletni
uszczerbek na zdrowiu 5 3
bójka lub pobicie 4 7
kradzież cudzej rzeczy 14 17
kradzież z włamaniem 4 6
kradzież pojazdu 0 0
rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie 
rozbójnicze 5 6

uszkodzenie rzeczy 8 9
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 69 9
razem przestępstwa o charakterze kryminalnym 109 57

Najczęściej popełnianym czynem karalnym przez nieletnich były czyny z  
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (69 czynów, które popełniło 9 nieletnich). 
Drugim  najczęściej  popełnianym  przez  nieletnich  czynem  karalnym  były 
kradzieży (14 czynów), których dopuściło się 17 nieletnich. Był to również czyn 
którego dopuściła się największa liczba nieletnich.

III. Wybrane zagadnienia z prewencji i     profilaktyki  

Wydział  Prewencji  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Mikołowie  oraz 
podległe Komisariaty Policji  w Łaziskach Górnych i  Orzeszu realizują szereg 
długofalowych programów i  działań profilaktycznych,  które skierowane są do 
dzieci  i  młodzieży.  Odbiorcami  działań  edukacyjnych  i  informacyjnych  są 
wszystkie  grupy  wiekowe,  począwszy  od  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  po 
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młodzież  kończącą  szkołę  średnią.  Mają  one  na  celu  między  innymi 
podnoszenie  szeroko  rozumianej  świadomości  prawnej  młodych  osób  oraz 
wskazanie  im  prawidłowych  form  i  zasad  zachowania,  a  także  możliwości 
unikania  potencjalnych  zagrożeń  mogących  wystąpić  w  danym  środowisku. 
Istotnym  elementem  edukacji  jest  zaznajomienie  nieletnich  ze  sposobem 
postępowania  w przypadkach,  gdy staną się  ofiarą  przestępstwa.  Powyższe 
cele  funkcjonariusze  realizują  między  innymi  poprzez  prelekcje  i  spotkania, 
które realizowane są w szkołach. 

Z  myślą  o  dzieciach  przedszkolnych  i  ich  rodzicach  w  2011  roku 
kontynuowany był program profilaktyczny „Bezpieczny Świat Dziecka”, który 
na  bieżąco  realizowany  jest  w przedszkolach  powiatu  mikołowskiego 
z udziałem maskotki  mikołowskiej  policji  -  „Sierżanta  Hektora”.  Podobnie  jak 
w latach  wcześniejszych  policjanci  organizowali  cyklicznie  następujące 
akcje:  ,,Bezpieczne  wakacje”,  ,,Bezpieczne  ferie”,  ,,Bezpieczna  droga  do 
szkoły”, do których to akcji angażowani byli również funkcjonariusze Wydziału 
Ruchu Drogowego KPP w Mikołowie.

Ponadto w lutym 2011 roku w powiecie mikołowskim zainaugurowano  III 
edycji programu  „POTRAFIĘ KIBICOWAĆ EURO 2012”.Istotą programu jest 
promocja idei kibicowania i prawidłowych zachowań na imprezach sportowych 
poprzez  zaangażowanie  samorządów  lokalnych,  placówek  oświatowych, 
autorytetów  świata  sportu,  mediów  oraz  młodzieży  gimnazjalnej.  Ważnym 
elementem  jest  tu  wdrażanie  tych  wartości  w  życie  poprzez  drużynowe 
uczestnictwo  młodzieży  w konkursach  weryfikujących  wiedzę  i umiejętności 
sportowe jak również bezpiecznych i godnych naśladowania form kibicowania. 

W dniu 21 września 2011 roku nastąpiła inauguracja kampanii społecznej 
„NIE REAGUJESZ  – AKCEPTUJESZ”adresowanej  do  mieszkańców 
województwa śląskiego, mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej 
i poprawy  bezpieczeństwa  W kampanii  bierze  również  udział  Komenda 
Powiatowa  Policji  w  Mikołowie,  co  znalazło  przełożenie  na  zatrzymanie 
4 sprawców przestępstw, w tym sprawcę rozboju. 

W 2011 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP Mikołów 
trzeci rok z rzędu kontynuowali działania w ramach kampanii społecznej „Rok 
pieszego”. W ramach w/w działań prowadzili spotkania profilaktyczne dotyczące 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem pieszych 
uczestników ruchu drogowego. Dwukrotnie przeprowadzili zajęcia teoretyczno-
praktyczne dla dzieci sprawdzające umiejętności niezbędne do uzyskania karty 
rowerowej lub motorowerowej.

W ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi dzielnicowi  oraz 
funkcjonariusze  Zespołu  ds.  Nieletnich  i  Patologii  utrzymywali  kontakt 
z pedagogami szkół. Przeprowadzono szereg pogadanek dla młodzieży szkół 
powiatu  mikołowskiego  na  temat  odpowiedzialności  prawnej  nieletnich. 
Spotkania przeprowadzono również z dyrektorami szkół i przedszkoli. Miały one 
na celu wypracowanie prawidłowego modelu wzajemnych kontaktów Policja – 
placówki oświatowe.

W  ramach  współpracy  z  Komisją  ds.  Rozwiązywania  Problemów 
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Alkoholowych  wytypowani  przedstawiciele  KPP  w  Mikołowie,  biorą  czynny 
udział  w  pracach  Komisji  na  rzecz  przeciwdziałania  alkoholizmowi. 
Realizowane  były  wspólne  kontrole  w  wybranych  placówkach  handlowych 
prowadzących sprzedaż alkoholu, pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Policjanci pionu 
prewencji  KPP  Mikołów  w  ramach  działań  profilaktycznych  prowadzą 
współpracę z Klubami Abstynenta „Powrót” i „Trzeźwość Życia”.

W  ramach  czynności  służbowych  -szczególnie  w  aspekcie 
przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  funkcjonariusze  policji  powiatu 
mikołowskiego utrzymują stały kontakt  z pracownikami  Miejskich i  Gminnych 
Ośrodków  Pomocy  Społecznej,  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie, 
kuratorami sądowymi, innymi instytucjami pomocowymi.

Istotnym  elementem  działań  profilaktycznych  jest  również  strona 
internetowa  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Mikołowie,  umieszczona  pod 
adresem:  www.mikolow.slaska.policja.gov.pl.  Oprócz  bieżących  informacji 
o wydarzeniach kryminalnych  z terenu naszego powiatu,  internauci  mogą na 
niej znaleźć wiele cennych porad i wskazówek w zakresie szeroko rozumianej 
prewencji  kryminalnej.  Jednym  z  przykładów  jest  zakładka  pn.  „Chrońmy 
dziedzictwo kulturowe”.

Interwencje policyjne:   
Lp. 2011r. 2010r. 2009r.

1
ILOŚĆ 
PRZEPROWADZONYCH 
INTERWENCJI 

6726 6306 6240

w tym

domowe 2013 1987 1842

publiczne 2711 2517 2510

inne 2002 1802 1887

2

ZATRZYMANI SPRAWCY 
PRZESTĘPSTW NA 
GORĄCYM UCZYNKU (W 
TYM NIETRZEŹWI 
KIERUJĄCY)

410 387 382

4 DOPROWADZENIA DO 
IZBY WYTRZEŹWIEŃ 690 672 605

(Dane opracowano w oparciu o system EKSD)

W 2011 roku na terenie powiatu  mikołowskiego przeprowadzono 6726 
interwencji.  W  stosunku  do  roku  poprzedniego,  ilość  przeprowadzonych 
interwencji  nieznacznie  wzrosła.  W  analizowanym  okresie  czasu  policjanci 
powiatu mikołowskiego zatrzymali  łącznie 410 sprawców przestępstw (w tym 
drogowych)  na tzw.  „gorącym uczynku. W stosunku do ogółu  stwierdzonych 
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przestępstw na terenie powiatu (2021 przypadków), współczynnik zatrzymań na 
gorącym uczynku kształtował się na poziomie 20,2%.

Wykroczenia na terenie powiatu:
W  2011r  policjanci  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Mikołowie  oraz 

jednostek podległych ujawnili łącznie 12 585 wykroczeń. 
Z  tej  liczby  7636 wykroczeń  dotyczyło  bezpieczeństwa  w  ruchu 

drogowym.
Pozostała liczba tj.  4949 to liczba wykroczeń porządkowych,  z których 

należy wyróżnić grupę wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa 
– są to wykroczenia:  

• art. 51 par 1 i 2 kw (zakłócenie spokoju i porządku publicznego) - 393, 
• art.  141  kw (przeciw  obyczajności  publicznej  np.  używanie  słów 

nieprzyzwoitych w miejscu publicznym) - 313, 
• art. 143 i 145 kw -przeciw urządzeniom i miejscom użytku publicznego 

(np. zaśmiecanie) - 612, 
• art. 119 kw i 124 kw -przeciw mieniu tj. kradzież i zniszczenie mienia – 

950, 
• a  także  wykroczenia  określone  w  art.  43'  ustawy  o  wychowaniu 

w trzeźwości tj.: spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem jego 
spożywania (np. ulice, place, skwery itp.) - 2091. 

Suma  ujawnionych  w  2011  roku  wykroczeń  szczególnie  uciążliwych 
kształtowała się na poziomie  4359 co stanowiło  88,0% wszystkich wykroczeń 
porządkowych.

IV.  Stan  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym  na  terenie 
powiatu
(Dane zawarte w niniejszym punkcie opracowano na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym za 2011 rok ) 

W 2011 roku na drogach powiatu mikołowskiego odnotowano łącznie 913 
zdarzeń drogowych,  w tym 53 wypadki  drogowe,  w których 10 osób zginęło 
a 52 doznało obrażeń ciała.

 Ponadto  odnotowano  860  kolizji  drogowych.  W porównaniu  do  roku 
poprzedniego stanowi to:
– wzrost wypadków drogowych o 20,
– wzrost liczby osób zabitych o 2,
– wzrost liczby osób rannych o 20,
– wzrost liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym o 2.
– spadek liczby kolizji drogowych o 199.
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Jak wynika z powyższych danych, w 2011 roku znacząco wzrosła liczba 
wypadków  drogowych  oraz  liczba  wypadków  drogowych  ze  skutkiem 
śmiertelnym. Odnotowano jednakże spadek liczby kolizji.

Kierujący  pod  wpływem  alkoholu  (nietrzeźwi  i  po  użyciu  alkoholu), 
ujawnieni  na  terenie  powiatu  mikołowskiego  przez  funkcjonariuszy 
Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz podległych Komisariatów 
Policji w Łaziskach Górnych I Orzeszu.

2011 2010 2009

art. 178a §1 KK
(kierowanie  pojazdami 
w stanie nietrzeźwości)

162 198 212

art. 178a §2 KK 76 47 71

art. 87 §1 KW
(kierowanie  pojazdami 
po użyciu alkoholu)

93 93 78

art. 87 §2 KW 8 13 5

(Dane opracowano w oparciu o system EKSD)

W  2011  roku  policjanci  KPP  w Mikołowie  oraz  jednostek  podległych, 
ujawnili łącznie 238 przypadków kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości, 
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z czego 162 określone w art. art. 178a §1 KK i 76 z art. 178a §2 KK. Ujawniono 
także 101 przypadków kierowania pojazdami po użyciu alkoholu, z czego 93 
określonych w art. 87 §1 KW i 8 określonych w art. 87 §2 KW. 

Wykroczenia  przeciwko  bezpieczeństwu  i  porządkowi  w     komunikacji   
(drogowe) ujawnione na terenie powiatu mikołowskiego.

W 2011 roku funkcjonariusze KPP w Mikołowie oraz Komisariatów Policji 
w  Łaziskach  Górnych  i  Orzeszu,  na  terenie  powiatu  mikołowskiego  ujawnili 
łącznie 7636 wykroczeń przeciw bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. 
Z tego  tytułu  nałożyli  6061  mandatów  karnych.  Zastosowano  955  pouczeń, 
sporządzono 413 wniosków o ukaranie do Sądu. 

Wypadki na terenie powiatu mikołowskiego.
Szczegółowe  zestawienia  dotyczące  ilości  zaistniałych  w  2011  roku 

i latach poprzednich wypadków przedstawiają poniższe tabele. 

RODZAJE WYPADKÓW 

RODZAJE WYPADKÓW 2011 2010 2009 2008 2007 2011-
2010 

Najechanie na pieszego 10 8 14 29 22 +2

Zderzenie pojazdów w ruchu 27 14 48 39 52 +13

Najechanie na przeszkodę 9 9 7 9 3 0

Inne 7 2 6 3 18 +5

PRZYCZYNY WYPADKÓW:

PRZYCZYNY: 2011 2010 2009 2008 2007 2011-
2010 

Z winy kierującego 49 28 66 62 78 +21

Z winy pieszego 2 1 6 12 12 +1

Z innych przyczyn 2 4 3 6 5 -2

PRZYCZYNY wypadków z   winy kierującego  

PRZYCZYNY wypadków 
z     winy kierującego  2011 2010 2009 2008 2007 2011-

2010 

Niedostosowanie prędkości do 
warunków ruchu 13 8 20 15 21 +5
Nieudzielanie pierwszeństwa 
przejazdu 7 3 7 29 30 +4
Nieprawidłowe wykonywanie 
manewrów 13 10 27 6 10 +3
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PRZYCZYNY wypadków 
z     winy kierującego  2011 2010 2009 2008 2007 2011-

2010 

Niestosowanie się do 
sygnalizacji świetlnej 1 1 2 1 4 0

inne 18 6 10 17 16 +12

SPRAWCY WYPADKÓW:

SPRAWCY
WYPADKÓW 2011 2010 2009 2008 2007 2011-

2010 

Piesi 2 1 6 12 12 +1
Kierujący pojazdami 50 28 66 63 78 +22

- sam. osobowymi 33 21 47 52 61 +12

- sam. ciężarowymi 3 5 6 5 9 -2
- motocyklami 9 1 4 3 2 +8

- motorowerami i rowerami 4 1 7 2 4 -3
- autobusami 1 0 2 1 1 +1

 - inny pojazd 0 0 0 0 1 0
Z innych przyczyn 1 4 3 5 5 -3

MIEJSCE POWSTAWANIA WYPADKÓW :

Miejsca wypadków 2011 2010 2009 2008 2011-2010 

Prosty odcinek drogi 32 19 26 39 +13
Skrzyżowania 20 10 37 22 +10

Niebezpieczny zakręt 1 3 10 12 -2

CZAS WYSTĘPOWANIA  WYPADKÓW:

W/G  DNI TYGODNIA :

DNI  TYGODNIA 2011 2010 2009 2008 2007 2011-
2010 

PONIEDZIAŁEK 8 4 9 14 13 +4

WTOREK 9 4 14 9 11 +5

ŚRODA 11 3 14 14 11 +8

CZWARTEK 7 3 16 10 17 +4

PIĄTEK 12 9 11 16 19 +3
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SOBOTA 3 5 6 6 12 -2

NIEDZIELA 3 5 5 11 12 -2

W/G MIESIĘCY:

MIESIĄCE 2011 2010 2009 2008 2007 2011-
2010 

STYCZEŃ 3 2 7 9 8 +1

LUTY 0 1 3 3 10 -1
MARZEC 3 1 1 9 4 +2

KWIECIEŃ 8 5 9 5 6 +3
MAJ 6 5 9 3 5 +1

CZERWIEC 3 2 1 9 8 +1
LIPIEC 4 2 7 7 7 +2

SIERPIEŃ 9 6 11 4 14 +3
WRZESIEŃ 10 2 8 11 11 +8

PAŹDZIERNIK 1 2 6 9 7 -1
LISTOPAD 4 2 3 4 8 +2

GRUDZIEŃ 2 3 9 7 7 -1

WG   GODZIN :

PRZEDZIAŁ   DOBOWY 2011 2010 2009 2008 2007 2011-
2010 

00.00. – 06.00. 2 3 8 5 9 -1
06.00. – 09.00. 7 3 7 12 19 +4
09.00. – 12.00. 9 5 7 11 11 +4
12.00. – 15.00. 6 9 10 14 14 +3
15.00. – 18.00. 13 3 17 21 19 +10
18.00. – 21.00. 9 8 18 12 13 +1
21.00. – 24.00. 7 2 8 5 10 +5

Charakterystyka  wypadków  śmiertelnych  zaistniałych  w  2011  roku  na 
terenie powiatu mikołowskiego.

1. W dniu  16.03.2011  r.  ok  godz.  18:35  na  ul.  Mokierskiej  w  Mikołowie 
kierujący samochodem osobowym m-ki Seat nie dostosował prędkości do 
warunków na drodze, zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. 
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W  wyniku  tego  zdarzenia  pasażerka  poniosła  śmierć  na  miejscu 
zdarzenia.

2. W  dniu  24.03.2011  r.  ok  godz.  5:35  na  ul.  Śr  Warzyńca  w  Orzeszu 
kierujący  samochodem  osobowym  m-ki  Mercedes  nie  dostosował 
prędkości  do  warunków  na  drodze,  zjechał  na  pobocze  i  uderzył  w 
przydrożne  drzewo.  W  wyniku  zdarzenia  kierujący  poniósł  śmierć  na 
miejscu zdarzenia .

3. W dniu 03.04.2011 r.  ok. godz. 13:45 na ul. Orzeskiej w Ornontowicach 
kierujący motocyklem m-ki  Honda jadąc po niewłaściwej  stronie jezdni 
doprowadził do zderzenia z kierującym, który poruszał się w przeciwnym 
kierunku  samochodem  osobowym  m-ki  Renault.  W  wyniku  zdarzenia 
kierujący motocyklem w ciągu 30 dni od zdarzenia.

4. W dniu 16.05.2011 r. ok. godz. 07:35 na ul. Łącznej w Łaziskach Górnych 
kierujący  samochodem  ciężarowym  m-ki  Volkswagen  nie  zachował 
należytej ostrożności podczas wykonywania manewru cofania, najechał 
na  przechodzącego  pieszego.  W  wyniku  zdarzenia  pieszy  zginał  na 
miejscu.

5. W  dniu  24.05.2011  r.  ok  godz.  20.00  na  ul.  Rybnickiej  w  Orzeszu 
kierujący motocyklem m0ki Kawasaki z nieustalonej przyczyny zjechał na 
pobocze  i  uderzył  w  zaparkowany  samochód.  W  wyniku  zdarzenia 
kierujący zginął na miejscu.

6. WQ dniu  30.06.2011  r.  ok  godz.  17.09  na  ul.  Centralnej  (DK-81)  w 
Orzeszu kierujący rowerem podczas wykonywania manewru zmiany pasa 
ruchu  nie  ustąpił  pierwszeństwa  przejazdu  kierującemu  samochodem 
osobowym m-ki Daewoo. W wyniku zdarzenia kierujący rowerem zginął 
na miejscu zdarzenia.

7. W dniu 28.07.2011 r. w godz. 21:25 w Ornontowicach na skrzyżowaniu 
ulic  Orzeskiej  i  Grabowej  kierujący  samochodem  osobowym  podczas 
wykonywania  manewru  skrętu  w  lewo  nie  ustąpił  pierwszeństwa 
przejazdu  kierującemu  motorowerem  doprowadzając  do  zderzenia  się 
pojazdów. Kierujący motorowerem zmarł w szpitalu po czterech dniach.

8. W dniu 25.08.2011 r. o godz. 18.00 w Mikołowie na skrzyżowaniu ulic 
Spyry  i  Dworcowej  kierujący motocyklem nie  dostosował  prędkości  do 
warunków  drogowych,  uderzył  w  tył  samochodu  osobowego 
wykonującego  manewr  skrętu  w  lew.  Kierujący  motocyklem  poniósł 
śmierć na miejscu.

9. W dniu 02.09.2011 r. ok godz. 13:30 na ul. Zamkowej w Ornontowicach 
kierujący  rowerem podczas  wykonywania  manewru  skrętu  w lewo  nie 
ustąpił  pierwszeństwa  przejazdu  autobusowi,  w  wyniku  czego  poniósł 
śmierć na miejscu.

10. 10.W  dniu  09.12.2011  r.  o  godz.  15:40  kierujący  samochodem 
osobowym Fiat  Panda wyjeżdżając  z  ulicy Łącznej  na trasę  DK-44 w 
Mikołowie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem 
osobowym m-ki  Hyundai  doprowadzając do zderzenia się pojazdów,  a 
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następnie siłą odrzutu pojazd przemieścił się na przeciwległy pas ruchu 
zderzając się z samochodem ciężarowym. W wyniku zdarzenia śmierć na 
miejscu  poniósł  kierujący  samochodem  Fiat,  natomiast  pasażer  tego 
pojazdu odniósł ciężkie obrażenia ciała.
W opisanych wyżej wypadkach w 2011 roku zginął jeden pieszy to jest o 

jednego mniej niż w roku 2010.

ZDARZENIA  DROGOWE  SPOWODOWANE  PRZEZ  NIETRZEŹWYCH 
UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO.

W  2011  roku   nietrzeźwi  uczestnicy  ruchu  drogowego  spowodowali 
26 zdarzeń  drogowych.  Wśród  tych  zdarzeń,  w  odróżnieniu  od  lat 
wcześniejszych odnotowano 6 wypadków.

Nietrzeźwi sprawcy 
zdarzeń drogowych
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RAZEM 6 0 6 20 0 0 0 30 5 0 5 25

Opr./Wyk. A.Kleszczewski/G.Blot
Opracowano w oparciu o systemy informatyczne oraz 
analizy stanu bezpieczeństwa KPP w Mikołowie

Załączniki: (5)
Wybrane dane statystyczne dot przestępczości na terenie gmin:

– Łaziska Górne,
– Mikołów,
– Ornontowice,
– Orzesze,
– Wyry.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W MIKOŁOWIE

podinsp. mgr Tomasz OLESIŃSKI
(podpis na oryginale)

Wyk. w 2 egz. 
Egz. Nr 1 – Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i 

Transportu Rady Powiatu Mikołowskiego.
Egz. Nr 2 – KPP w Mikołowie
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	2007 
	Razem wym. przestępstwa
	896
	794
	816
	783
	Ogółem przestępstwa
	2080
	2021
	2090
	1928
	Ustalono sprawców
	844
	919
	896
	905


