
 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI 

  w TOMASZOWIE LUBELSKIM 
  

        PP-227/011/2016  
                        

R E G U L A M I N 

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI  

w TOMASZOWIE LUBELSKIM 

 

z dnia  28  grudnia 2016 r. 

 

zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim 

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z  2016 r. poz. 

1782, 1948 i 1955) zarządza się, co następuje: 

  

§ 1. 

 

W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim z dnia 27 lipca 

2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w §  7 w ust. 1 w pkt 3 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu: 

„h) Posterunek Policji w Ulhówku;”; 

 

2) w § 18: 

a) tytuł i zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań Posterunków Policji w Lubyczy Królewskiej, Suścu, Łaszczowie, Tyszowcach  

i Ulhówku należy:”, 

b) w pkt 2: 

- lit. a oraz lit. b uchyla się, 

- w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu: 

„h) realizowanie zadań operacyjno-rozpoznawczych:”, 

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wymienione wyżej zadania realizowane są przez: 

a) Posterunek Policji w Lubyczy Królewskiej, obejmujący swym zasięgiem teren działania 

miasta i gminy Lubycza Królewska i gminy Bełżec, 

b) Posterunek Policji w Łaszczowie, obejmujący swym zasięgiem teren działania miasta  

i gminy Łaszczów i gminy Telatyn, 

c) Posterunek Policji w Suścu, obejmujący swym zasięgiem teren działania gminy Susiec, 

d) Posterunek Policji w Tyszowcach, obejmujący swym zasięgiem teren działania miasta  

i gminy Tyszowce i gminy Rachanie, 

e) Posterunek Policji w Ulhówku, obejmujący swym zasięgiem teren działania gminy 

Jarczów i gminy Ulhówek.”; 

 

3) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego regulaminu.  

 



 

 

§ 2. 

 

 

        Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r.   

 

 

 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI 

w TOMASZOWIE LUBELSKIM 

 

mł. insp. Artur DERYŁO 

W porozumieniu: 

  

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 

w LUBLINIE 

 

            insp. Paweł DOBRODZIEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

U Z A S A D N I E N I E 

 

 

Komendant powiatowy Policji na podstawie art. 6g ustawy z dnia 6 kwietnia  
1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1782 ze. zm.) wykonuje swoje zadania przy 
pomocy podległej mu Komendy.  

Uwzględniając przepis art. 7 ust. 4 powołanej ustawy komendant powiatowy Policji 
obowiązany jest ustalić regulamin komendy powiatowej Policji w porozumieniu  
z komendantem wojewódzkim Policji.  

Zmiana do Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim  
z dnia 27 lipca 2016 r. jest następstwem planowanych zmian organizacyjnych wchodzących  
w życie z dniem 1 lutego 2017 r., w wyniku których dokonuje się utworzenia Posterunku Policji  
w Ulhówku. Utworzenie Posterunku Policji w Ulhówku podyktowane jest koniecznością 
wyodrębnienia struktur organizacyjnych przeznaczonych do obsługi rozległego terenu gmin 
Ulhówek i Jarczów. Powyższa zmiana wynika również z faktu, iż rozległość rejonu powoduje 
utrudniony kontakt mieszkańców tych gmin z Policją, co wpływa na wzrost poczucia zagrożenia 
wśród społeczeństwa. Utworzenie posterunku wynika także ze wzmożonego zagrożenia  
przestępstwami kryminalnymi, zaistniałymi zdarzeniami o charakterze chuligańskim, czynami 
karalnymi popełnianymi pod wpływem alkoholu oraz interwencjami domowymi związanymi z 
przemocą w rodzinie i wdrażaniem procedury „Niebieskiej karty”, a także znaczną ilością rodzin 
dysfunkcyjnych zamieszkających na terenie gminy Ulhówek. Za zaistnieniem tego posterunku 
przemawia również to, że jest to teren przygraniczny, na którym pojawia się zagrożenie przemytu 
alkoholu i papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz nielegalne przekraczanie granicy. 
Wyodrębnienie posterunku Policji powinno także wpłynąć pozytywnie na ograniczenie liczby 
zdarzeń drogowych oraz przestępstw i wykroczeń popełnionych na drogach, gdzie warunkiem 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców jest odpowiednia ilość służb i właściwa ich 
dyslokacja. Wszystkie te czynniki w efekcie przełożą się na poprawę poczucia bezpieczeństwa 
wśród mieszkańców gmin Ulhówek i Jarczów, co bezpośrednio wpłynie także na wzrost zaufania 
dla Policji.   

Zakres zadań tworzonego Posterunku Policji w Ulhówku został konsultowany                           
z właściwym merytorycznie wydziałem KWP w Lublinie.  

Wejście w życie regulaminu spowoduje skutki finansowe w budżecie będącym  
w dyspozycji Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do regulaminu 

Komendy Powiatowej Policji  

w Tomaszowie Lubelskim  

z dnia …... grudnia 2016 r.  

 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W TOMASZOWIE LUBELSKIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komendant Powiatowy Policji               
w Tomaszowie Lubelskim 

 

I Zastępca  
Komendanta Powiatowego Policji 

w Tomaszowie Lubelskim 

Wydział Kryminalny 

Jednoosobowe Stanowisko 
do spraw  

Prasowo - Informacyjnych 

Jednoosobowe Stanowisko 
do spraw Kontroli 

 

Zespół Kadr i Szkolenia 

Zespół Prezydialny 

Zespół do spraw Ochrony 
Informacji Niejawnych 

Wydział Prewencji 

Posterunek Policji                 
w Lubyczy Królewskiej 

Jednoosobowe Stanowisko 
do spraw Bezpieczeństwa                      

i Higieny Pracy 

 

Zespół Łączności                   
i Informatyki 

Posterunek Policji 
w Suścu 

Posterunek Policji                     
w Tyszowcach 

 
 
 
 
 
Posterunek Policji                      

 

Wydział  
Ruchu Drogowego 

Posterunek Policji                       
w Łaszczowie 

Zespół Wspomagający 

Posterunek Policji 
w Ulhówku 


