URZĄD STATYSTYCZNY
W KRAKOWIE

PRZESTĘPCZOŚĆ

W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 R.
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Najwyższy w 2012 roku w województwie małopolskim
ogólny wskaźnik wykrywalności przestępstw odnotowano
w powiecie brzeskim (88,8%), gdzie najwyższy był także
wskaźnik wykrywalności przestępstw o charakterze
kryminalnym (87,4%). Przestępstwa o charakterze
gospodarczym z kolei najwyższą wykrywalność miały w
powiecie miechowskim (98,0%), a przestępstwa
drogowe w powiatach: miechowskim i proszowickim
(100%).
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Uwaga: ze względu na charakter opracowania pominięto lub uproszczono wyjaśnienia, szczegółowe uwagi i notki dotyczące metodologii, źródeł informacji itp., zamieszczone w innych publikacjach US.
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