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Wstęp

Rok 2019 był dla Straży Miejskiej okresem, w którym główne kierunki pracy obejmowały
utrzymanie spokoju i porządku w mieście. Wykonując obowiązki i realizując powierzone działania
opierano  się  na  nadrzędności  działań  prewencyjnych,  profilaktycznych  oraz  zaradczych
w stosunku do działań represyjnych. Funkcjonariusze w trakcie prowadzonych kontroli sprawdzali
przede wszystkim stan utrzymania, czystości i porządku działek, posesji, chodników i ulic (w tym
stan  utrzymania  zimowego),  parków  i  ogrodów  (np.  Ogród  Saski,  Park  Ludowy),  miejsc
wypoczynku (np. Zalew Zemborzycki) itp.

Szczególne miejsce wśród zadań na rok 2019 zajęła współpraca ze społecznością lokalną
oraz jej przedstawicielami, prowadzona przede wszystkim przez Oddział Dzielnicowych. Realizacja
interesu publicznego to priorytetowy cel działań naszej jednostki,  dlatego w swoich działaniach
stawiamy bardzo mocno na partnerstwo i współdziałanie z Radami Dzielnic. 

W  roku  2019  do  Straży  wpłynęły  34  773  zgłoszenia  od  mieszkańców  oraz  instytucji,
sygnalizujących  różnego  rodzaju  wykroczenia,  zaniedbania  porządkowe  i  inne  problemy
występujące na terenie miasta. 
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Statystyka wyników Straży Miejskiej Miasta Lublin 

L.p
.  Rodzaj czynności

 Dane liczbowe

1 Liczba przeprowadzonych kontroli 66572

a) nieruchomości, w tym: czystość i porządek, 
oznaczenie posesji, itp.)

11905

b) infrastruktury na terenie miasta,  w tym: stan ulic
i chodników, awarie, uszkodz.

54667

2 Liczba ujawnionych wykroczeń, w tym: 21475

- porządkowe 5232

- drogowe 16243

3 Liczba pouczeń, w tym: 5398

 - porządkowe 858

 - drogowe 4540

4 Liczba interwencji ogółem, w tym 37484

1) interwencje porządkowe, w tym: 21616

- zgłoszone 12071

- własne 9545

   2) interwencje drogowe, w tym: 15868

- zgłoszone 9874

- własne 5994

5 Wnioski do Sądu Rejonowego 304

6 Holowanie – wydanie dyspozycji usunięcia pojazdów, 
w tym:

615

1) na podst. art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym 54

2) na podst. art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym 561

w tym:
- pojazdy usunięte z drogi 487

- zastosowanie procedury wynikającej art. 130a ust. 2a 74

7 Próba holowania 378

8 Liczba ujawnionych przestępstw 10

9 Osoby ujęte i przekazane Policji 18

10 Zabezpieczenie miejsca zdarzenia 235

11 Zabezpieczenie imprez 629

12 Asysta - Policja 128

13 Asysta – Urząd Miasta 152
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L.p
.  Rodzaj czynności

 Dane liczbowe

14  Współpraca MOPR 54

15 Osoby bezdomne 1562

16
 

Nietrzeźwi doprowadzeni do miejsca zamieszkania 48

 Nietrzeźwi doprowadzeni do Izby Wytrzeźwień 275

17 Wspólne kontrole - WOŚ 29

w tym:   - w zakresie spalania, 1

              - dotyczące umów, 13

              - inne 15

18
Mandaty karne ogółem:

16077

1938755 zł

  1) porządkowe:
w tym m. in.:

4374

626445 zł

     - spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
979

97900 zł

    - palenie tytoniu w miejscach w niedozwolonych
501

28110 zł

     - psy bez nadzoru
47

5750 zł

     - zanieczyszczenia przez psy
55

5600 zł

     - zaniedbania czystościowe
311

44150 zł

 -  plakaty,  ogłoszenia,  reklamy  itp.  w  miejscach
niedozwolonych

37

5225 zł

 - handel w miejscach niewyznaczonych oraz brak wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej

84

12590 zł

- niszczenie zieleni
2208

403550 zł

  2) drogowe:
w tym m. in.:

11703

1312310 zł

- niestosowanie się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania 
się” oraz znaku B-35 „zakaz postoju”

7359

767250 zł

- koperta inwalidzka
83

41500 zł

- niestosowanie się do znaku D-19 „postój taxi” 711

71200 zł
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L.p
.  Rodzaj czynności

 Dane liczbowe

- wejście na przejście dla pieszych, gdy sygnalizator 
nadaje kolor czerwony

64

6400 zł

- brak 1,5m przejścia chodnikiem
525

53850 zł

- postój w zatoce przystankowej
168

17000 zł

- postój w odległości mniejszej niż 10m od przejścia dla 
pieszych

401

53110

- postój w odległości mniejszej niż 10m od skrzyżowania
182

54500 zł

- postój w strefie zamieszkania w miejscu innym niż 
wyznaczone

553

55800 zł

Budżet Straży Miejskiej Miasta Lublin 

Zgodnie z Uchwałą Nr  9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwały budżetowej na 2019 rok, budżet Straży Miejskiej wynosił 9 987 165,00 zł.

Straż  Miejska  Miasta  Lublin  na  koniec  roku  2019  liczyła  135  pracowników,  w   tym  
121 strażników. Na koniec roku 2019 w naszej jednostce były 3 wakaty, w tym 3 wakujące etaty
strażników.
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Zrealizowane zadania

Straż Miejska Miasta Lublin  jest
umundurowaną  samorządową
formacją  powołaną  do  ochrony
porządku  publicznego  na  terenie
gminy,  wykonującą  zadania
wynikające z ustaw i aktów prawa
miejscowego,  korzystając  z
uprawnień  przewidzianych  w  art.
12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o strażach gminnych.
Realizując  przedmiotowe  zadania,
nasza  jednostka  spełnia  przede
wszystkim  rolę  służebną  wobec
społeczności lokalnej, a obowiązki i
powierzone  zadania  opiera  na

nadrzędności  działań prewencyjnych,  profilaktycznych  oraz  zaradczych w stosunku do  działań
represyjnych. 

W 2019 r. (podobnie jak w latach poprzednich) Straż Miejska Miasta Lublin  swoje działania
skierowała przede wszystkim na utrzymanie spokoju i porządku w mieście. Strażnicy  wykonując
powierzone im zadania i  obowiązki   zwracali  szczególną uwagę na stan utrzymania,  czystości
i porządku działek, posesji, chodników i ulic (w tym stan utrzymania zimowego), terenów zielonych,
parków i ogrodów (np. Ogród Saski), miejsc wypoczynku (np. Zalew Zemborzycki), itp.
Szczególny nacisk kładliśmy na:
-  poprawę stanu czystości i porządku,
-  zapobieganie niszczeniu terenów zielonych przez parkujące pojazdy,
-  respektowanie przez kierowców pojazdów przepisów ruchu drogowego,
- przeciwdziałanie spożywaniu napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
-  działania  w zakresie  umieszczania  plakatów,  reklam,  ogłoszeń  itp.  w miejscach  do  tego nie
wyznaczonych,
-  dyscyplinowanie  właścicieli  psów  w  zakresie  wyprowadzania  psów  bez  smyczy  oraz
niesprzątania psich odchodów,
- zwalczanie procederu nielegalnego handlu,
- utrzymanie zimowe (ulic, chodników, posesji),
- przeciwdziałanie utrwalaniu zjawiska bezdomności,
-  właściwą gospodarkę odpadami i nieczystościami,- spalanie śmieci na posesjach oraz spalanie
niedozwolonych odpadów w domowych paleniskach,
- zapewnienie porządku i spokoju publicznego podczas uroczystości państwowych i kościelnych,
imprez artystyczno-rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, zgromadzeń, itp.
-  działalność  profilaktyczną  –  w  szkołach,  przedszkolach  oraz  podczas  imprez  oraz  festynów
organizowanych na terenie miasta Lublin.

Ponadto nasza jednostka podejmowała szereg inicjatyw spoza katalogu zadań ustawowych
oraz zleconych przez Radę Miasta Lublin. 
W analizowanym roku do Straży Miejskiej wpłynęły łącznie 34 773 zgłoszenia, w tym:
- anonimowo – 8 071,
- nieanonimowo – 26 702.
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W poniższym zestawieniu przedstawiono statystykę ilościową zgłoszeń mieszkańców do
dyżurnych naszej jednostki w 2019 r. z podziałem na typ kontaktu zgłoszenia:

Typ kontaktu zgłoszenia

Telefoniczny Radiowy Osobisty SMS Inny, w tym e-mail Razem

19 538 3 782 903 507 10 043 34 773

Wśród poniższych zgłoszonych zdarzeń dominowały:

► Zgłoszenia zdarzeń drogowych – 10 044, w tym m.in.:
• blokowanie chodnika (brak 1,5 m przejścia dla pieszych) – 1 559
• blokowanie wjazdu/wyjazdu – 1 098
• blokowanie pasa drogowego – 371
• postój na kopercie przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych – 347

► Zgłoszenia zdarzeń porządkowych – 6 861, w tym m.in.:
• parkowanie pojazdów na terenach zielonych – 1 566
• zaśmiecanie/nieporządek – 1 015
• zakłócanie ciszy nocnej – 229
• wraki pojazdów parkujące na ulicach – 198
• zakłócanie spokoju spokoju – 178

► Zgłoszenia przetwarzania termicznego odpadów – 1 013, w tym m.in.:
• spalanie w piecach – 767
• spalanie na zewnątrz – 214

► Zgłoszenia dotyczące zwierząt – 2 909, w tym m.in.:
• psy/koty – 1058
• ptaki – 761
• martwe zwierzęta – 338
• zwierzęta dzikie (np. lisy, dziki) – 308 
• ranne zwierzęta – 260

► Zgłoszenia związane ze spożywaniem napojów alkoholowych – 896, w tym m.in.:
• spożywanie w miejscu publicznym – 433
• osoby leżące – 351

► Zgłoszenia dotyczące osób bezdomnych – 863, w tym m.in.:
• osoby śpiące np. na klatkach schodowych, przystankach w zsypach – 512.

Wszystkie  sprawy,  problemy  i  nieprawidłowości  zgłaszane  przez  mieszkańców  i  Rady
Dzielnic były traktowane priorytetowo - realizowano je systematycznie i na bieżąco, bez zbędnej
zwłoki. 
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Oddziały Straży Miejskiej Miasta Lublin 

Stanowiska dyżurnych
W roku 2019 dyżurni Straży Miejskiej odebrali

34  773  zgłoszenia  od  mieszkańców  Lublina  oraz
instytucji,  z  czego główna zgłaszana problematyka
dotyczyła:

• zgłoszenia drogowe: 10 044, 
• zgłoszenia porządkowe: 6 861, 
• zgłoszenia dot. zwierząt: 2 909,
• zgłoszenia  dot.  spożywania  alkoholu

w miejscach niedozwolonych: 896,
• zgłoszenia dot. osób bezdomnych: 863,
• zgłoszenia  dot.  termicznego  przetwarzania

odpadów: 1 013.

Oddział Dzielnicowych
Jedną  z  podstawowych  form  pracy  strażnika  dzielnicowego  jest  stała  współpraca

z jednostkami  samorządu mieszkańców i  udział  strażników dzielnicowych w realizacji  inicjatyw
lokalnych. Realizują oni zadania ukierunkowane na poprawę porządku i spokoju publicznego na
terenie przydzielonych im dzielnic.

Oddział Dzielnicowych w roku 2019 liczył 16 pracowników.

Do głównych zadań dzielnicowych należy:
-  stały,  systematyczny  kontakt  z  Radami

Dzielnic  i  kierownikami  osiedli,  oraz  czynny  udział
w dyżurach  oraz  posiedzeniach  pełnionych  przez
członków Rady Dzielnicy,

-  patrolowanie i  kontrolowanie wyznaczonych
rejonów,  głównie  pod  względem:  spraw
porządkowych,  spokoju  i  ładu  publicznego,
przestrzegania  przepisów  ruchu  drogowego,
spożywania  napojów  alkoholowych  w  miejscach
publicznych, niszczenia zieleni, wyprowadzania psów
–  właściwego  nadzoru  oraz  sprzątania
zanieczyszczeń przez właścicieli  zwierząt,  zwracania
szczególnej  uwagi  na  tereny  i  okolice,  w  których
usytuowane są żłobki,  przedszkola,  szkoły,  placówki
oświatowe, place zabaw, 

-  kontrolowanie  przestrzegania  prawa
powszechnie  obowiązującego  oraz  przepisów prawa
miejscowego,

-  zabezpieczanie  imprez  (np.  sportowych,
rekreacyjnych,  kulturalnych,  festynów  dzielnicowych

itp.) odbywających się na przydzielonych rejonach,
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-  inicjowanie,  organizowanie  i  czynne  wspieranie  działań  i  przedsięwzięć  społeczności
lokalnych,  mających  na  celu  zapobieganie  popełnianiu  wykroczeń  porządkowych  i  w  ruchu
drogowym,

- identyfikowanie problemów i zagrożeń występujących w dzielnicach i inicjowanie działań
Straży Miejskiej.

W 2019 r. dzielnicowi złożyli Radom Dzielnic pisemnie półroczne i roczne sprawozdania ze
swej działalności. 

Dzielnicowi, w wyniku swoich działań, m.in.:
— przeprowadzili 14 510 kontroli,
— podjęli 6 551 interwencji, w tym 4 987 porządkowych,
—  sporządzili  655  wystąpień/notatek  do  innych  organów,  instytucji,  podmiotów,

dotyczących zaniedbań porządkowych. Oprócz wysłanych pism, dzielnicowi zgłosili  wiele spraw
w formie mailowej i telefonicznej.

—  zakończyli  827  spraw,  tj.  zostały  usunięte  zaniedbania  porządkowe,  potwierdzone
rekontrolami w przydzielonym rejonie,

— ujawnili 1 711 wykroczeń,
— nałożyli  na  sprawców wykroczeń  1  198  mandatów karnych,  w  tym  526  mandatów

porządkowych,
— przeprowadzili  kontrole (szczególnie w okresie jesienno-zimowym) miejsc,  w których

mogą  przebywać  osoby  bezdomne.  Systematycznie  i  na  bieżąco  monitorowane  były  miejsca
gromadzenia  się  takich  osób;  legitymowano  je  oraz  informowano  o  możliwości  skorzystania
z noclegowni lub schroniska dla bezdomnych. Dzielnicowi przedmiotowe kontrole przeprowadzali
również  z  pracownikami  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Rodzinie.  Ogółem  wspólnych  kontroli
przeprowadzono 170. 

— odholowali 52 wraki pojazdów. W wyniku działań dzielnicowych, w 161 przypadkach na
wniosek dzielnicowych właściciele wraków usunęli je we własnym zakresie z terenów osiedlowych.
Działania  te  przyczyniły  się  do  zwiększenia  dostępności  miejsc  parkingowych  oraz  poprawy
estetyki miasta.

Na  przełomie  listopada  i  grudnia  2019  roku  strażnicy  z  Oddziału  Dzielnicowych  wraz
z Sanepidem przeprowadzili 10 kontroli na terenie Starego Miasta, podczas których skontrolowali
26  budynków  mieszkalnych  w  zakresie  deratyzacji.  Kontrolowano  piwnice  pod  względem
występowania myszy i  szczurów. W 6 przypadkach wykazano nieprawidłowości  i  zobowiązano
właścicieli  lokali  lub  administratorów  budynków  do  ich  usunięcia.  W  jednym  z  przypadków
administrator  budynku  został  ukarany  mandatem  karnym.  W  pozostałych  pięciu  przypadkach
w kontrolowanych budynkach nie była przeprowadzona deratyzacja. Kontrola obejmowała lokale
mieszkalne na ulicach: Rynek, Grodzka, Jezuicka, Rybna, Lubartowska, Kowalska, Dominikańska.

Wskazane przez Rady Dzielnic miejsca, uznane przez nie za niebezpieczne, były przez
funkcjonariuszy systematycznie nadzorowane i kontrolowane.

Szczegółowy opis  pracy wykonanej  przez Oddział  Dzielnicowych znajduje się na końcu
sprawozdania.

Oddział Patrolowo-Interwencyjny
Oddział Patrolowo-Interwencyjny w  roku  2019  liczył  43  pracowników. Funkcjonariusze

Oddziału pełnili służbę  w  systemie  zmianowym  przez  całą  dobę. Oddział  obejmował  swym
działaniem  cały  obszar  miasta,  wspomagając  w  ten  sposób  pracę  Oddziału  Dzielnicowych
i Oddziału Centrum.

Funkcjonariusze Oddziału stale monitorowali miejsca występowania różnych problemów na
terenie całego miasta, w szczególności miejsca występowania wykroczeń najbardziej uciążliwych
dla mieszkańców miasta, reagując na przypadki zakłócania spokoju i porządku oraz wandalizmu.
Prowadzili  działania  prewencyjne  związane  z  kontrolą  ruchu  drogowego.  Monitorowali  także
problem osób żebrzących na ulicach miasta oraz zajmowali się przewożeniem osób nietrzeźwych
do miejsca zamieszkania lub do Centrum Interwencji Kryzysowej. 
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Funkcjonariusze  Oddziału  Patrolowo-Interwencyjnego  w  trakcie  prowadzonych  kontroli
sprawdzali także stan utrzymania, czystości i porządku działek, posesji, chodników i ulic (w tym
również  stan  utrzymania  zimowego).  W  okresie  letnim  kontrolowali  okolice  Zalewu
Zemborzyckiego pod kątem porządku, zabezpieczali  imprezy organizowane nad Zalewem oraz
wspólnie z Funkcjonariuszami Policji  pełnili  patrole na wodzie. W okresie od wiosny do jesieni
funkcjonariusze prowadzili też stałe i systematyczne kontrole w zakresie utrzymania zieleni oraz
czystości na terenie miasta. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zawiadamiano właścicieli
i zarządców terenów, celem niezwłocznego usunięcia uchybień. Ponadto z uwagi na wspólną akcję
z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym szczególną opieką otaczali autobusy MPK oraz
przystanki i ich otoczenie. Dodatkowo strażnicy oddziału oddelegowani byli  do szkół na terenie
miasta  Lublin,  gdzie  realizowali  przede  wszystkim  zadania  w  zakresie  zapewnienia  spokoju
i porządku publicznego w szkołach, wokół szkół  i terenach przyległych.

Podczas mrozów funkcjonariusze Oddziału pomagali kierowcom w uruchamianiu pojazdów
za pomocą przewodów rozruchowych. W roku 2019 uruchomiono w ten sposób 99 pojazdów.

Funkcjonariusze  OPI  kontrolowali  m.in.  w  godzinach  nocnych  miejsca  zagrożone
wykroczeniami. Stałe punkty to m.in.:

- Plac im. Lecha Kaczyńskiego,
- Ogród Saski,
- Park Ludowy,
-  okolice  sklepów  z  alkoholem,  wokół  których  dochodzi  do  wykroczeń  porządkowych:

ul. Koryznowej, Motorowa, Gospodarcza, Pogodna, Herberta,
- Dworce PKS, PKP,
- kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych,
- kontrola ulic i chodników miasta pod względem śliskości nawierzchni,
- kontrola czystości na terenie miasta.

Oddział Patrolowo-Interwencyjny - wyniki działań w  2019 roku:
• Liczba kontroli: 22 522
• Liczba stwierdzonych wykroczeń: 10 598
• Liczba interwencji: 18 832
• Interwencje porządkowe: 8 743
• Interwencje drogowe: 10 089
• Zabezpieczenie miejsca zdarzenia: 125
• Liczba zabezpieczonych imprez: 257
• Liczba odholowanych pojazdów: 394

Oddział Centrum 
Centrum miasta to teren z dużym skupiskiem instytucji,  a także zabytków historycznych

z wyznaczonymi  szlakami  turystycznymi.  W  związku  z  tym  szczególnie  istotne  są  tu  kwestie
dotyczące czystości i szeroko pojętego porządku. 

Oddział  Centrum  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin  obejmuje  swym  działaniem  obszar
ograniczony ulicami: Głęboka, Muzyczna, Al. Zygmuntowskie, Al. Unii Lubelskiej, Al. Tysiąclecia,
Al. Sikorskiego. 

W roku 2019 Oddział Centrum liczył 17 pracowników.
Działania  Oddziału  Centrum  obejmowały  szeroki  zakres  tematów,  od  kontroli  ruchu

drogowego, poprzez porządek i czystość na ulicach miasta, po kwestie związane z zakłócaniem
spokoju i porządku publicznego. 

Funkcjonariusze Oddziału Centrum zajmowali się między innymi kontrolą wjazdu pojazdów
uprawnionych  na  Stare  Miasto,  kontrolą  prawidłowości  parkowania  w  centrum  miasta,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  kierowców  pozostawiających  pojazdy  poza  miejscami
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wyznaczonymi  w  strefie  płatnego  parkowania  oraz  niezachowujących  1,5  metra  przejścia  na
chodniku dla pieszych. 

Pod  stałym  nadzorem funkcjonariuszy  Oddziału  Centrum  były  takie  miejsca  jak  Ogród
Saski  i  Plac  Litewski,  które  były  kontrolowane zwłaszcza pod względem spożywania  alkoholu
w miejscach publicznych, a także zakłócania spokoju i porządku oraz aktów wandalizmu, Deptak,
obszar Starego Miasta i Plac Zamkowy, które są często odwiedzane przez turystów, a także są
miejscem wielu imprez rozrywkowych i kulturalnych.

Strażnicy  z  Oddziału  Centrum  podejmowali  również  liczne  działania  wobec  osób
żebrzących na terenie miasta. Informacje o takich osobach były regularnie przekazywane Policji. 

Systematycznie i na bieżąco informowali właściwe Wydziały Urzędu Miasta Lublin, jak też
inne instytucje i właścicieli prywatnych, o uchybieniach porządkowych (m.in.: zaśmieceniu terenów,
uszkodzeniach infrastruktury i  urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, niewykoszonej
trawie, przepełnionych koszach itp.).

Oddział  Centrum prowadził  współpracę  z  Policją,  która  odbywała  się  głównie  w ramach
zabezpieczania imprez masowych.
Ponadto funkcjonariusze Oddziału Centrum:

• w pierwszej dekadzie marca 2019 r. sprawdzili 46 działek i posesji  Starego Miasta, pod
kątem  gromadzenia  na  nich  odpadów  komunalnych  i  w  13  przypadkach  stwierdzono
nieprawidłowości, o czym strażnicy poinformowali właścicieli lub zarządców tych terenów,
wyznaczając  im  jednocześnie  termin  usunięcia  zaniedbań  porządkowych.  Wykazane
zaniedbania  zostały  usunięte  w  wyznaczonych  terminach,  co  zostało  potwierdzone
przeprowadzonymi przez strażników rekontrolami przedmiotowych terenów.

• przeprowadzili  w  okresie  od  III  dekady  marca  do  I  dekady  maja  2019  r.  kontrole
w 21 restauracjach usytuowanych na Stary Mieście, w zakresie gospodarowania odpadami
i  nie  stwierdzili  nieprawidłowości,  co  zostało  udokumentowane w sporządzonych  na  tę
okoliczność protokołach z kontroli.

• w drugiej połowie kwietnia 2019 r. poinformowali/przypomnieli 15 właścicielom restauracji
Starego Miasta o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji lokali.

• na przełomie listopada i grudnia 2019 r. brali czynny udział w kontrolach przeprowadzonych
przez  Sanepid  w  48  lokalach  gastronomicznych  zlokalizowanych  na  Starym  Mieście
w  zakresie  gospodarowania  odpadami  z  jednoczesnym  informowaniem  restauratorów
o obowiązku przeprowadzania deratyzacji.
Na przełomie listopada i grudnia 2019 roku strażnicy Oddziału Centrum wraz z Sanepidem

przeprowadzili  13  kontroli  na  terenie  Starego  Miasta,  podczas  których  skontrolowali  60  lokali
gastronomicznych  w zakresie  deratyzacji.  W żadnym  ze  sprawdzonych  lokali  nie  stwierdzono
zaniedbań.  Kontrole  obejmowały  między  innymi  ulice  Rynek,  Grodzka,  Kowalska,  Złota,
Dominikańska, Rybna, Bramowa, Archidiakońska, Królewska, Jezuicka.

Strażnicy Oddziału Centrum przeprowadzili  344 kontroli  z zakresu ruchu drogowego przy
wjeździe na Stare Miasto. Szerzej jest to omówione w  rozdziale „Kontrola ruchu drogowego”. 

Oddział Centrum - wyniki działań w roku 2019:
• przeprowadzone kontrole: 17 977
• liczba ujawnionych wykroczeń: 4 755
• liczba interwencji ogółem: 6 399
• Interwencje porządkowe: 2 783
• Interwencje drogowe: 3 616
• zabezpieczenie imprez: 315
• liczba odholowanych pojazdów: 95
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Eko-Patrol
W roku 2019 stan liczebny Eko-Patrolu wynosił  10 pracowników.

Do  stałych  zadań  Eko-Patrolu  należało
wykrywanie  i  doprowadzanie  do  likwidacji
dzikich  wysypisk  śmieci  oraz  ustalanie
sprawców  podrzucania  odpadów,  interwencje
dotyczące  spalania  odpadów,  kontrole  pod
względem  zagrożeń  ekologicznych,
interwencyjne odławianie bezpańskich i dzikich
zwierząt przebywających na terenie miasta.
W  roku  2019  Eko-patrol  doprowadził  do
zlikwidowania wielu wysypisk śmieci na terenie
miasta.  W  wielu  przypadkach  podczas
prowadzonych  czynności  znaleziono  dane

osobowe, co doprowadziło do zidentyfikowania i ukarania sprawcy,
którego  zobowiązano do uprzątnięcia terenu.

Funkcjonariusze  Eko-Patrolu  ujawnili  w  2019  roku  1191
wykroczeń, z czego nałożyli 889 mandatów karnych na kwotę 126
050 zł, w tym:

-  464  mandaty  karne  na kwotę  80 150  zł  za  wykroczenia
porządkowe. 

- 31 mandatów karnych na kwotę 3 650 zł na właścicieli psów, nie sprawujących nad nimi
odpowiedniego nadzoru oraz 5 mandatów na kwotę 500 zł za nieuprzątnięcie zanieczyszczeń po
psie.

W ramach swoich zadań funkcjonariusze Eko-Patrolu współpracowali z Wydziałem Ochrony
Środowiska,  Sanepidem,  powiatowym  lekarzem  weterynarii,  Schroniskiem  dla  bezdomnych
zwierząt,  Lubelskim  Centrum  Małych  Zwierząt  i  stowarzyszeniami  zajmującymi  się  ochroną
zwierząt. 

Eko-Patrol - wyniki działań w roku 2019:
• przeprowadzone kontrole: 10 175
• wspólne kontrole z WOŚ: 27
• wspólne kontrole z Sanepidem: 4
• zabezpieczenie imprez: 92
• liczba ujawnionych wykroczeń: 1 191
• liczba interwencji: 5 049
• interwencje porządkowe: 4 567
• interwencje drogowe: 482
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Eko-Patrol – porównanie wyników działań

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Przeprowadzone
kontrole:

7293 4051 14036 12414 7818 10 175

liczba  ujawnionych
wykroczeń:

347 343 708 655 419 1 191

wspólne działania   z
WOŚ:

125 264 69 15 26 27

wspólne  kontrole  z
Sanepidem:

6 13 5 1 4

liczba interwencji: 858 1404 3617 5185 4733 5 049

Przykłady działań Eko-Patrolu

• ZwierzoLublin2019
z udziałem Eko-Patrolu

W  dniu  16  listopada  2019  r.  funkcjonariusze
Eko-patrolu  Straży  Miejskiej  uczestniczyli
w  organizowanym  przez  Fundację  Ex  Lege
wydarzeniu ZwierzoLublin2019.

Funkcjonariusze  Eko-Patrolu  prezentowali
sprzęt  służący  do  odławiania  zwierząt  oraz
opowiadali o swojej pracy. Mieszkańcy miasta mogli
zapoznać się z wieloma zagadnieniami dotyczącymi
prawidłowej  opieki  nad  zwierzętami  a  także
zachowania w przypadku napotkania psa bez opieki,
wolno żyjącego kota bądź zwierzęcia dzikiego.

• Strażnicy uratowali
zaplątanego w żyłkę
łabędzia
We  wrześniu  2019  roku

funkcjonariusze  Eko-Patrolu  w  asyście
patrolu Policji z posterunku wodnego nad
Zalewem  Zemborzyckim  odłowili
zaplątanego w żyłkę wędkarską łabędzia.
Po  konsultacji  z  lekarzem  weterynarii
podjęto  decyzję  o  przewiezieniu
zwierzęcia  do  Lubelskiego  Centrum
Małych  Zwierząt.  Po  usunięciu  resztek
żyłki ze zranionej kończyny lekarz podjął
decyzję o pozostawieniu ptaka na obserwacji ze względu na głębokość rany.
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• Ranny sokół wędrowny
W czerwcu 2019 roku dyżurny Straży Miejskiej

otrzymał  informację,  że  na  ul.  Nadbystrzyckiej
znaleziono  rannego  sokoła.  Na  miejsce  został
wezwany Eko-Patrol Straży Miejskiej, który zabrał
rannego ptaka i przewiózł do Lubelskiego Centrum
Małych  Zwierząt.  Po  sprawdzeniu  obrączki  na
nodze ptaka okazało się, że jest to jeden z sokołów
gnieżdżących  się  na  kominie  lubelskiej
elektrociepłowni.

• Znalezienie porzuconych
w worku odpadów
medycznych
We  wrześniu  podczas

wykonywania zadań funkcjonariusze Eko-
Patrolu natknęli się na podejrzany worek
porzucony przy Al. Andersa.

Po  zabezpieczeniu  terenu
sprawdzili  dokładnie  zawartość  worka.
Okazało  się,  że  znajdowały  się  tam
odpady  medyczne  zawierające  między  innymi  zużyte  strzykawki  i  ampułki  po  lekach  oraz
zakrwawione rękawiczki. W toku prowadzonych czynności strażnicy miejscy zlokalizowali źródło
pochodzenia worka z odpadami. Osoba odpowiedzialna została wezwana na miejsce i ukarana
mandatem karnym.

Samochód elektryczny na testach w Straży Miejskiej

W  maju  2019   roku  otrzymaliśmy  na
dwutygodniowe  testy  samochód
elektryczny  Renault  Kangoo  do  testów
przydatności  pojazdu  w  pracy  Straży
Miejskiej.   Samochód  używany  był
w  codziennej  służbie  na  terenie  miasta.
Strażnicy  przejechali  nim  w  tym  czasie
ponad  1200  kilometrów,  a  pojazd
sprawował się bardzo dobrze.
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Czystość i porządek na terenie miasta

Kontrole w dzielnicy Czechów i Kalinowszczyzna pod kątem
gospodarowania odpadami przez podmioty gospodarcze

prowadzące działalność handlową i usługową

Eko-Patrol Straży Miejskiej w roku 2019 prowadził na terenie spółdzielni mieszkaniowych
miasta Lublin kontrole dotyczące gospodarowania odpadami przez lokale handlowe i usługowe.
Było to spowodowane wpływającymi skargami od mieszkańców na to, że podmioty prowadzące
działalność  gospodarczą  pozbywają  się  swoich  odpadów,  podrzucając  je  do  pojemników
komunalnych  przeznaczonych  dla  mieszkańców.  Kontrolami  zostały  objęte  dzielnice  Czechów
i Kalinowszczyzna. 

Kontrole w dzielnicy Czechów
                       

Sprawdzono 285 obiektów handlowych i  usługowych oraz sporządzono 196 protokołów
kontroli.

W  158  przypadkach  obiekty  handlowe,  które  miały  zawarte  umowy  ze  Spółdzielnią
Mieszkaniową  „Czechów”  oraz  „Rudnik”,  pozbywały  się  śmieci  poprzez  wrzucanie  ich  do
pojemników komunalnych. 44 obiekty handlowe i usługowe, które podpisały umowy we własnym
zakresie,  posiadały  pojemniki  komercyjne  z  firmami  odbierającymi  śmieci  –  umowy z  firmami
Eko- trans, KOM-EKO, Suk-Pol, Zakład Transportu Komunalnego Grzegorz Kosior, Sita Wschód
i Tek-Fol.

W 7 przypadkach nałożono mandaty karne na kwotę 2300 zł na podmiot nie posiadający
umowy i wyrzucający śmieci do pojemników komunalnych.

Funkcjonariusze  Straży Miejskiej  przeprowadzili  następnie  rekontrole,  w  wyniku  których
stwierdzono,  że  Administracje  osiedli  zawarły  aneksy do umów zawartych  z  firmą KOM-EKO,
w  wyniku  czego  zostały  ustawione  odrębne  pojemniki  na  odpady  dla  lokali  handlowych
i usługowych. 

Kontrole w dzielnicy Kalinowszczyzna

Podczas sprawdzania dzielnicy Kalinowszczyzna skontrolowano 181 lokali,  sporządzono
180  protokołów.   96  lokali  posiadało  umowy zawarte  ze  Spółdzielnią  Mieszkaniową,  85  lokali
posiadało komercyjne umowy zawarte z firmami odbierającymi odpady.

Kontrole nie wykazały, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą pozbywają się
odpadów do pojemników komunalnych. 

W  wyniku  kontroli  skierowano  1  wniosek  do  Sądu  oraz  nałożono  1  mandat  karny  na
podmioty nie posiadające właściwych umów na wywóz odpadów (umowy zawarte były na inny
adres niż adres prowadzenia działalności gospodarczej). 
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Zaniedbania porządkowe i dzikie wysypiska

W  roku  2019  funkcjonariusze  Straży
Miejskiej,  w  szczególności  Eko-patrolu  i  Oddziału
Dzielnicowych,  prowadzili  liczne  kontrole  odnośnie
zwalczania  zaniedbań  porządkowych  i  dzikich
wysypisk  na  terenie  miasta.  W  przypadku
stwierdzenia  podrzuconych  śmieci  podejmowane
były  działania  w  celu  ustalenia  sprawców
wykroczenia,  a  także  doprowadzenia  do
uprzątnięcia  terenu.  Obowiązek  utrzymania
porządku  i  czystości  należy  do  właściciela  lub
zarządcy nieruchomości.

Wiele  zaniedbań  porządkowych  udało  się
stwierdzić  dzięki  współpracy  z  mieszkańcami  naszego
miasta,  którzy  wskazywali  miejsca,  nieraz  trudno
dostępne,  w których podrzucane były różnego rodzaju
śmieci.  W  miejscach,  w  których  stwierdzaliśmy
podrzucanie  śmieci,  montowane  były  również
fotopułapki, dzięki którym możliwe było zidentyfikowanie
i ujęcie sprawców zaśmiecania. 

Przykłady   miejsc,  w  których  usunięto
zaniedbania porządkowe i wysypiska śmieci: 

Tereny  miejskie:  ul.  Lipniak,  ul.  Pliszczyńska,
ul.  Skowronkowa,  ul.  Chemiczna,  ul.  Sławinkowska,
ul. Mełgiewska, ul. Podleśna, ul. Dziewanny.

Tereny  prywatne:  ul.  Środkowa,  ul.  Prusa,  ul.  Wodopojna,  ul.  Grodzickiego,  
ul. Nadbystrzycka.

W roku 2019 funkcjonariusze prowadzili
również  systematyczne  kontrole  pod  kątem
utrzymania  w  należytym  stanie  zjazdów  z  dróg
publicznych.  W  związku  z  uchylaniem  się  od
obowiązku  utrzymania  w  czystości  wjazdów  oraz
wyjazdów z budów nałożono 43 mandaty karne na
kwotę 8300 zł oraz pouczono 17 osób.
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Spalanie odpadów

Funkcjonariusze  Eko-Patrolu
Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin,
wspomagani  przez  funkcjonariuszy
innych  oddziałów,  prowadzili  stałe
działania  w  kierunku  zapobiegania
spalaniu  niedozwolonych  materiałów  na
terenie miasta. Interwencje podejmowane
były  w  związku  ze  zgłoszeniami,  jakie
wpływały  do  dyżurnych  Straży  Miejskiej
oraz  z  własnej  inicjatywy.  W
szczególności  takimi  działaniami  objęte
były  dzielnice  domków jednorodzinnych,
gdzie często mieszkańcy ogrzewają swoje domy za pomocą pieców na węgiel i drewno. 

Funkcjonariusze  po  wejściu  na  teren  posesji
sprawdzali, jakiego rodzaju materiały spalane były w piecach.
W  przypadku  stwierdzenia  spalania  niedozwolonych
substancji (w tym również palenia lakierowanego drewna np.
pozostałości mebli, płyt wiórowych itp.) możliwe jest ukaranie
sprawcy mandatem w wysokości do 500 zł. 

Oprócz  sprawdzania  domowych  pieców,  prowadzili
również interwencje dotyczące spalania odpadów na wolnym
powietrzu.  Takie  zgłoszenia  często  dotyczyły  wypalania
odpadów  na  przykład  na  terenach  budów,  firm  czy
przedsiębiorstw.  Funkcjonariusze  podczas  interwencji
stwierdzali m.in. wypalanie odpadów plastikowych, otulin kabli
elektrycznych,  opakowań  po  materiałach  budowlanych  etc.
Powstający  wówczas  dym  jest  nie  tylko  uciążliwy  dla
okolicznych  mieszkańców,  ale  również  może  powodować
zagrożenie  dla  zdrowia  oraz  powoduje  powstanie  smogu.

Ponadto  w  takich  przypadkach  funkcjonariusze  niejednokrotnie  stwierdzali,  że  wypalane  były
plastiki, guma i inne tworzywa sztuczne, co powodowało powstanie bardzo szkodliwego dymu.

W  tabeli  poniżej  przedstawiono  liczbowo  podjęte  działania  pod  względem  spalania
niedozwolonych materiałów na terenie miasta Lublin na przestrzeni lat 2014-2019:
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Lata/działania 2014 2015 2016 2017 2018 2019 razem

123 310 720 2085 1246 1216 5700
Kontrole pieców 37 96 476 1116 822 754 3301

86 214 244 969 424 462 2399

19 48 128 156 69 59 479
Na kwotę 88750

2 8 54 104 46 29 243
na kwotę 200 zł 44350

17 40 74 52 23 30 236
Na kwotę 44400

5,40% 8,30% 11,30% 9,30% 5,60% 3,85% 7,36%

Liczba kontroli 
ogólnie

Kontrole spalania na 
zewnątrz
Liczba mandatów 
ogólnie

2 550 zł 9 450 zł 23 750 zł 28 450 zł 12 350 zł 12 200 zł
Liczba mandatów – 
piece

1 500 zł 8 200 zł 19 500 zł 8 300 zł 6 650 zł
Liczba mandatów – 
spalanie na zewnątrz

2 350 zł 7 950 zł 15 550 zł 8 950 zł 4 050 zł 5 550 zł
% ujawnionych 
wykroczeń (spalanie w 
piecach)



Działania Straży Miejskiej Miasta Lublin w zakresie
przeciwdziałania spalaniu odpadów

Z przedstawionego podsumowania wynika, że mimo zwiększającej się w kolejnych latach
liczby sprawdzeń, zwłaszcza pieców, zmniejsza się liczba osób, które zostały ukarane mandatem
za  spalanie  niedozwolonych  materiałów,  co  świadczy  o  zwiększającej  się  świadomości
ekologicznej mieszkańców. 

Nasze  działania  miały  charakter  nie  tylko  kontrolny,  lecz  również  profilaktyczny,  gdyż
podczas  interwencji  funkcjonariusze  Straży Miejskiej  informowali  mieszkańców o prawidłowych
sposobach rozpalania w piecach oraz o dozwolonych rodzajach paliwa. Takie informacje zostały
również zamieszczone na stronie internetowej Straży Miejskiej  www.986.pl. W trakcie interwencji
strażnicy rozdawali również ulotki na temat zapobiegania powstawaniu smogu. 

Kontrola jakości powietrza
W lutym 2019 roku przeprowadzone zostały dwie kontrole poziomu pyłów zawieszonych na

terenie  Lublina,  na podstawie  których we  współpracy z  Wydziałem Informatyki  Urzędu Miasta
Lublin opracowano mapę poziomu zanieczyszczeń powietrza w mieście.

Badanie jakości powietrza zostało przeprowadzone w nocy z  22 na 23 lutego od godz.
20.00 do 7.00. Podczas badania funkcjonariusze przejechali 187 kilometrów. 

Kolejne badanie zostało przeprowadzone w dniu 25 lutego 2019 r. w godzinach od 6.00 do
21.00. Podczas badania przejechano 209 km.
Największe przekroczenie norm zanotowano w dzielnicy Sławin, co spowodowane było między
innymi ukształtowaniem terenu, który sprzyjał zatrzymywaniu się zanieczyszczeń w powietrzu. 

Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy stacji pomiarowej do poszukiwania źródeł
niskiej emisji/smogu, zamontowanej na dachu pojazdu służbowego Eko-Patrolu Straży Miejskiej,
Renault Traffic.

Mapę w geoportalu  przygotował  dla  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin  Wydział  Informatyki
i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin, referat ds. systemów geoprzestrzennych.

Bezdomne i dzikie zwierzęta 

W  roku  2019  do  dyżurnych  Straży  Miejskiej
wpłynęło  2  909  zgłoszeń  dotyczących  bezpańskich
zwierząt domowych oraz dzikich zwierząt. 308 zgłoszeń
dotyczyło  zwierząt  dzikich,  w  tym  zgłoszenia  na  temat
lisów  i  dzików.  Pozostałe  zwierzęta  to:  sarny,  kuny,
nietoperze,  ptaki,  węże,  jeże,  fretki,  bobry,  wiewiórki.
Ponadto  odebrano  260  zgłoszeń  dotyczących  zwierząt
rannych i 338 zwierząt martwych.

1  058  zgłoszeń  dotyczyło  psów i  kotów,  przy
czym były to zgłoszenia zarówno dotyczące bezpańskich
psów,  jak  też  wyprowadzanych  bez  zachowania

należytego  nadzoru  czy  przetrzymywanych  w  złych  warunkach  i  zakłócających  spokój.  761
zgłoszeń dotyczyło ptaków.

Obecność bezpańskich oraz dzikich zwierząt na terenie miasta może wiązać się z różnymi
zagrożeniami  dla  bezpieczeństwa  mieszkańców,  np.  takimi  jak  możliwość  zaatakowania,
ugryzienia  lub  ewentualnego zarażenia  przenoszonymi  chorobami.  Dlatego  ważna  jest  szybka
reakcja na zgłoszenia i współdziałanie różnych podmiotów w celu wyeliminowania tych zagrożeń. 
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Do dnia  31  grudnia  Eko-Patrol  odłowił  405
zwierząt,  w  tym  75  psów  przekazanych  do
schroniska dla bezdomnych zwierząt,  43 psy i  koty
przekazane  właścicielom oraz  287  zwierząt  dzikich
(ptaki,  jeże,  lisy,  węże,  bóbr).  Zwierzęta chore były
przekazywane  do  Lubelskiego  Centrum  Małych
Zwierząt. 

Ponadto funkcjonariusze 486 razy sprawdzili warunki
przebywania zwierząt na terenie posesji (czy zwierzęta mają
schronienie, dostęp do wody i pokarmu, czy nie są trzymane
na krótkich łańcuchach itp.). 

Na  stronie  internetowej  www.986.pl regularnie
zamieszczamy  informacje  o  zwierzętach  odłowionych
i przekazanych do schroniska, wraz ze zdjęciami. 

Zagrożenia – barszcz Sosnowskiego

W okresie letnim do dyżurnych Straży Miejskiej
wpłynęło kilkanaście zgłoszeń na temat pojawiania się
w mieście groźnych roślin – barszczu Sosnowskiego i
barszczu Mantegazziego (m.in.  okolice ul.   Willowej,
Sławinkowskiej,  Diamentowej,  Generała  B.  Ducha).
Toksyny zawarte  w barszczu  powodują  uszkodzenia
skóry porównywalne do oparzeń II stopnia. 

Strażnicy zabezpieczali miejsca występowania
barszczu  oraz  umieszczali  tabliczki  ostrzegawcze,  a
następnie  przekazywali  informacje  do  Miejskiego
Architekta  Zieleni,  bądź  do  właścicieli  prywatnych
działek, celem jak najszybszego usunięcia roślin. 

Plakaty i ulotki szpecące miasto
W  wyniku  działań  Straży  Miejskiej  prowadzonych

w poprzednich latach, znacząco zmniejszyła się liczba plakatów
i ulotek umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych
i szpecących miasto. 

W  roku  2019 strażnicy  zwracali  się  do  zarządców
nieruchomości  o usunięcie nielegalnie umieszczonych ogłoszeń.
Działania te doprowadziły do znacznej  poprawy estetyki  miasta.
W związku z tymi działaniami nałożono 37 mandatów karnych na
kwotę 5 225 zł za to wykroczenie.
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Kontrola wyprowadzania psów 

W roku 2019 funkcjonariusze Straży Miejskiej kontynuowali działania związane z kontrolą
wyprowadzania psów  tj.  właściwego nadzoru nad zwierzętami oraz sprzątania pozostawionych
przez zwierzęta nieczystości. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej  kolejny rok prowadzili  regularne kontrole  w godzinach
porannych  na  osiedlach  mieszkaniowych.  Dzięki  temu  skutecznie  docierali  do  świadomości
mieszkańców w zakresie prawidłowej opieki nad zwierzętami domowymi.

Ponadto we wrześniu Straż Miejska
wraz  z  Wydziałem  Ochrony  Środowiska
kontynuowała  akcję  „Woreczki  zamiast
mandatów”.  Strażnicy  miejscy  w  trakcie
patroli  zamiast  mandatów  pouczali
właścicieli  psów o  konieczności  sprzątania
po swoich pupilach i  wręczali  im specjalne
pakiety woreczków – akcja trwała tydzień.

W roku  2019  nałożono  47  mandatów karnych  na  kwotę  5  750  zł  za  brak  należytego
nadzoru  nad  zwierzęciem  oraz  55  mandatów  karnych  na  kwotę  5  600  zł  za  niesprzątnięcie
nieczystości po zwierzęciu. 

Utrzymanie letnie i zimowe miasta

Funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin  od  wiosny  do  jesieni  prowadzili  stałe
kontrole w zakresie utrzymania zieleni oraz czystości miasta. Kwestie te monitorowane były na
bieżąco, wobec czego koszenie trawników miejskich oraz sprzątanie miasta przez wybrane do
tego celu firmy przeprowadzane były zgodnie z ustalonymi w harmonogramach na dany miesiąc
terminami.  W  przypadku  nielicznych  odstępstw  od  ustalonych  terminów  przekazywaliśmy
informacje  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie,  a  wykonawcy  usług  na  bieżąco  usuwali
niedopatrzenia. 

W okresie  zimy,  każdego dnia  w systemie  dwuzmianowym oraz w godzinach nocnych
kontrolowaliśmy stan utrzymania zimowego, m.in.  w zakresie nieodśnieżonych lub śliskich ulic,
ciągów  pieszych,  przejść  dla  pieszych,  nawisów  śnieżnych  i  lodowych,  parkingów  w  strefie
płatnego  parkowania  oraz  miejsc  wyznaczonych  do  parkowania  dla  osób  niepełnosprawnych.
W przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości,  dyżurni  bazy  oraz  funkcjonariusze  podejmowali
natychmiastowe zdecydowane działania. 

W 2019 r.   zakresie utrzymania zimowego dyżurni naszej jednostki  przyjęli  łącznie 459
zgłoszeń dotyczących przede wszystkim śliskich lub nieodśnieżonych ciągów pieszych oraz ulic,
w tym:

- nieodśnieżone chodniki, ulice, przystanki MPK, parkingi – 83,
- śliskie chodniki – 155,
- śliskie jezdnie – 103,
- nawisy śnieżne – 3,
- inne – 115 (w tym m.in. odpalanie pojazdów – 99 zgłoszeń).
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W maju 2019 r. Straż Miejska wspólnie z lubelskim
oddziałem Sanepidu przeprowadziła  12 kontroli,  podczas
których sprawdzono 58 placów zabaw na terenie miasta.
Kontrole  miały  na  celu  sprawdzenie  stanu  technicznego
i  sanitarnego miejsc  zabaw dzieci  po  sezonie  zimowym.
Działania takie prowadzone są corocznie już od kilku lat,
ze  względu  na  bezpieczeństwo  użytkowników  placów
zabaw.

Oczyszczanie miasta przez osoby osadzone w Areszcie
Śledczym

W roku 2019 Straż Miejska Miasta Lublin kontynuowała współpracę z Aresztem Śledczym
w zakresie oczyszczania miasta.

W wyniku działań naszej jednostki, tereny miejskie były sprzątane i porządkowane m.in.
przez  osoby  osadzone  w  Areszcie  Śledczym  w  Lublinie,  wykonujące  na  rzecz  miasta  prace
społecznie użyteczne. Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin oraz Dyrektor Aresztu Śledczego
w Lublinie  zawarli  umowę (w ramach Rządowego Programu Pracy Więźniów)  o nieodpłatnym
zatrudnieniu  przez  Straż  Miejską  Miasta  Lublin  osadzonych,  którzy  zajmowali  się  przede
wszystkim  sprzątaniem  zaśmieconych  miejsc  na  terenie  miasta  oraz  problemem  nielegalnych
wysypisk śmieci.
Osadzeni  wykonywali  prace  porządkowe  w  dni  powszednie  (od  poniedziałku  do  piątku)
w godzinach od 7.30 do 15.30.
Praca polegała na sprzątaniu miejsc publicznych na terenie miasta będących własnością lub w 
zarządzie Gminy Lublin. Prace wykonywane były pod nadzorem funkcjonariuszy Straży Miejskiej 
Miasta Lublin. Między innymi:

• w miesiącu lutym 2019 r. dwóch osadzonych (każdy z nich pracował 18 dni – 126 godz.) 
sprzątało i porządkowało ulice Dworcową, Młyńską, Jana Pawła II, Szmaragdową, 
Jutrzenki, Hutniczą, Gazową, Lubelskiego Lipca 80, Metarulgiczną, Skromną, Przeskok,     
a w wyniku ich prac z ww. ulic usunięto około 5,68 m3 odpadów stałych.

• w okresie trwania targów w obiektach Targów Lublin S.A. pomagali przy ustawianiu (oraz 
późniejszym demontowaniu) separatorów w pasach drogowych ulic Młyńskiej, Gazowej 
Dworcowej, Lubelskiego Lipca 80, Piłsudskiego.

• w miesiącu  październiku 2019 r. trzech osadzonych przepracowało łącznie 392 godz. 
(jeden pracował 21 dni, drugi – 19 dni, trzeci – 16 dni) porządkując i sprzątając 47 ulic, 
m.in. ulice: Przemysłową, Farbiarską Dworcową, Łęczyńską, Nadrzeczną, Gospodarczą, 
Farbiarską, Młyńską, Gazową. W wyniku ich pracy z terenów miejskich usunięto około 
51,26 m3 odpadów stałych.

W  wyniku  naszych  działań  zostały  uprzątnięte  około  2184  worki  z  odpadami  (t.j.  262,14m³
odpadów) z 330 lokalizacji.

Wystąpienia do instytucji 
W  wyniku  codziennych  kontroli  oraz  realizacji  powierzonych  zadań,  skierowaliśmy

do innych podmiotów ogółem 8 492 wystąpienia w formie pisemnej,  telefonicznej  i  mailowej.  
Przekazywane sprawy związane były między innymi z uszkodzoną infrastrukturą na terenie

miasta, uszkodzonymi instalacjami wodnymi lub energetycznymi, kwestie związane z organizacją
ruchu  lub  oznakowaniem  poszczególnych  ulic,  sprawy  dotyczące  bezpieczeństwa  i  porządku
publicznego, chorych lub rannych zwierząt oraz czystości przestrzeni miejskiej.
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Poniżej wykaz instytucji, do których skierowaliśmy wystąpienia oraz ich ilość:

Lp. Nazwa instytucji Ilość przekazanych spraw

1. Zarząd Dróg i Mostów 2860

2. Biuro Miejskiego Architekta Zieleni 1570

3. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie 1051

4. Lubelskie Centrum Małych Zwierząt 919

5. Wydział Gospodarki Komunalnej 741

6. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 413

7. Zarząd Transportu Miejskiego 278

8. Wydział Ochrony Środowiska 220

9. Policja 190

10. Pogotowie Ratunkowe 86

11. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 58

12. Komenda Państwowej Straży Pożarnej 55

13. Zakład Energetycznego Lublin 30

14. Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością 21

15. Administracje i właściciele posesji prywatnych 11

16. Inne jednostki (spółki, zarządy itp.) 6

RAZEM 8492
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Utrzymanie porządku i spokoju 
w miejscach publicznych

Przeciwdziałanie wandalizmowi i wybrykom chuligańskim 
 Strażnicy  wykonując  swoje  codzienne

obowiązki  zobowiązani  byli  do  zwracania
szczególnej  uwagi  na  miejsca  zagrożone
zachowaniami  patologicznymi  (spożywaniem
napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
wybrykami  chuligańskimi,  zakłócaniem  ciszy
nocnej  i  spokoju  publicznego).  Miejsca  takie
typowano  zarówno  na  podstawie  własnych
obserwacji,  jak  również  zgłoszeń mieszkańców
oraz  Rad  Dzielnic.  Ponadto  korzystaliśmy  z
Krajowej  Mapy  Zagrożeń  Bezpieczeństwa
przesyłanej  przez  Wydział  Prewencji  Komendy

Miejskiej Policji jak również nasza Jednostka na podstawie własnej sporządzonej mapy działała w
ustalonych w nich rejonie – t.j. miejsca, w których potwierdzono zgłoszenia w zakresie ujawniania
czynów karalnych oraz wykroczeń.

Do miejsc  objętych szczególnym nadzorem należy  zaliczyć  m.in.  okolice  całodobowych
sklepów ze sprzedażą napojów alkoholowych, Plac im. Lecha Kaczyńskiego wraz z terenami do
niego przyległymi, Ogród Saski.

W  2019  r.  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin  na  terenie  Placu  im.  Lecha
Kaczyńskiego  przeprowadzali  systematyczne  kontrole,  w  wyniku  których  na  osoby
nieprzestrzegające  przepisów porządkowych  nałożyli  156  mandatów karnych,  w  tym  m.in.  za
spożywanie  napojów  alkoholowych  –  135  mandatów  karnych  oraz  pouczyli  2  sprawców
wykroczeń.

Na  terenie  Ogrodu  Saskiego  funkcjonariusze  Oddziału  Centrum  i  Oddziału  Patrolowo-
Interwencyjnego  prowadzili  stałe  i  systematyczne  kontrole  (zarówno  w  dzień  jak  i  w  nocy),
w wyniku  których  w  2019  r.  nałożyli  32  mandaty  karne  za  nieprzestrzeganie  przepisów
porządkowych i nierespektowanie Regulaminu Ogrodu Saskiego oraz pouczyli 5 osób.

Na bieżąco monitorowany był Plac Litewski, przede wszystkim pod kątem ładu, porządku
i spokoju  publicznego  oraz  przestrzegania  przepisów  ruchu  drogowego,  ze  szczególnym
zwróceniem uwagi na wjazd pojazdów.

W  wyniku  działań  prowadzonych  na  Placu  Litewskim  strażnicy  nałożyli  na  sprawców
wykroczeń 94 mandaty karne, w tym za wykroczenia drogowe – 35 mandatów karnych.

W  miejscach  zagrożonych  wandalizmem  i  wybrykami  chuligańskimi  były  również
montowane urządzenia – fotopułapki.

Przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu i paleniu tytoniu 

Kontrole  spożywania  alkoholu  oraz  palenia  tytoniu  w  miejscach  niedozwolonych
przeprowadzane są w związku ze zgłoszeniami mieszkańców, jak również z własnej inicjatywy
funkcjonariuszy  Straży  Miejskiej.  Jest  to  stałe  zadanie  naszej  jednostki,  którego  wypełnianie
wpływa znacząco na poprawę porządku i spokoju publicznego.
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W  roku  2019  doprowadzono  48  osób  nietrzeźwych  do  miejsca  zamieszkania  oraz  
275 osób do Centrum Interwencji Kryzysowej.

W roku 2019 Straż Miejska Miasta Lublin nałożyła 979 mandatów na kwotę 97 900 zł za
spożywanie napojów alkoholowych w miejscu niedozwolonym. Wystawiono także 501 mandatów
na  kwotę  28  110  zł  za  palenie  papierosów  w  miejscu  niedozwolonym. Ponadto  ujawniono
przypadki kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości.

Zabezpieczenie imprez masowych, festynów i uroczystości

Funkcjonariusze  naszej  jednostki  w
2019  r.  zabezpieczyli  łącznie  629  imprez,  tj.
uroczystości  państwowe  i  kościelne,
zgromadzenia  publiczne  i  manifestacje,
mecze,  zawody i  imprezy  sportowe,  imprezy
rekreacyjno-sportowe,  pikniki  osiedlowe,  oraz
imprezy kulturalno-rozrywkowe. 

Do większych imprez zabezpieczanych należały m.in.:
- Cykl imprez sportowych pt. „...  Dycha do Maratonu”,
- Mecze piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, żużla i inne,
- Cavaliada,
- Uroczystości 3 Maja,
- Lubelskie Dni Kultury Studenckiej,
- Noc Kultury, Noc Muzeów,
- Carnaval Sztuk-Mistrzów,
- Święto Wojska Polskiego,
- Święto Niepodległości,
- Jarmark Jagielloński,
- Festiwal Smaku,
- Procesja religijna „Orszak Świętego Mikołaja”,
- Noc Sylwestrowa,
- imprezy i festyny organizowane przez Rady Dzielnic.

Na przełomie maja i  czerwca 2019 r.  na Miejskim Stadionie ARENA LUBLIN rozegrano
dziewięć meczów w ramach organizowanych w Polsce mistrzostw świata w piłce nożnej do lat 20.
Mistrzostwa Świata były przeprowadzone w letnim sezonie turystycznym, w związku z tym dla
naszej  jednostki  był  to  okres  wytężonej  pracy.  Natłok  zdarzeń  związany  był  m.in.
z  napływem kibiców,  turystów,  wypoczynkiem nad Zalewem Zemborzyckim,  zwiększoną liczbą
imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, itp.

Mając  na  uwadze  jak  najlepsze  zabezpieczenie  w  naszym  mieście  Mistrzostw  Świata
w Piłce Nożnej U-20 oraz zapewnienie podczas ich trwania ładu, spokoju i porządku publicznego
dokonaliśmy  weryfikacji  planów urlopowych  funkcjonariuszy,  aby  w  dniach  od  23  maja  do  11
czerwca  zadania  i  obowiązki  wykonywała  maksymalna  liczba  strażników,  w  tym  władająca
(przynajmniej w sposób komunikatywny) językiem angielskim.  
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W  tym  szczególnym  okresie  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin  byli  zobowiązani
przede wszystkim do:

• zapewnienia porządku oraz spokoju i ładu publicznego,

• podejmowania  zdecydowanych  działań  w  przypadkach  nieprzestrzegania  prawa
powszechnie  obowiązującego  oraz  przepisów  prawa  miejscowego  (np.  spożywania
napojów alkoholowych, zaśmiecania),

• niedopuszczania do parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych.

Przeprowadzali stałe i systematyczne kontrole:
• miejsc  publicznych,  pod  kątem spożywania  są napojów alkoholowych  (ze  szczególnym

uwzględnieniem  osób  nieletnich),  oraz  zakłócania  porządku  i  spokoju  publicznego,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

• zachowania uciążliwe i nieakceptowane społecznie,
• niszczenie urządzeń użytku publicznego,

• grupowanie się w miejscach publicznych osób nieletnich (boiska, skwery, parki), 

• okolic  nocnych placówek handlowych pod względem porządkowym oraz przestrzegania
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

• parków,  skwerów,  alejek  spacerowych,  ścieżek  rowerowych,  boisk  sportowych,
przystanków MPK pod względem porządku i spokoju publicznego.

Głównymi rejonami działań były:  Stare Miasto, Dworzec Główny PKP, Dworzec Główny PKS oraz
okolice  stadionów:  Stadionu  Miejskiego  Arena  Lublin  przy  ul.  Stadionowej  1  i  stadionu  na
Wieniawie przy ul.  Leszczyńskiego,  przystanki  MPK zlokalizowane w okolicach tych stadionów
oraz ulice  i  ciągi  piesze prowadzące  do tych stadionów.  W dniach  rozgrywania  meczów oraz
przeprowadzania  treningów,  w  rejony  stadionów  skierowane  były  zarówno  patrole  stałe  jak
i doraźne.

Wzmożonym nadzorem objęto również hotele, miejsca zakwaterowania oraz miejsca przebywania
ekip piłkarskich, sędziów, przedstawicieli organizacji piłkarskich, gości, VIP-ów.

W okresie trwania Mistrzostw  Świata w Piłce Nożnej U-20, wszystkie ww. działania  były każdego
dnia realizowane przez około 70 funkcjonariuszy naszej jednostki (na I i II zmianie oraz w nocy),
którzy mieli do dyspozycji 18 radiowozów oraz 8 rowerów (w tym  4 z napędem elektrycznym).

Zwalczanie handlu w miejscach niedozwolonych 

Zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń handel na terenie gminy dozwolony jest tylko na
wyznaczonych  targowiskach.  Jednakże  często  spotykamy  się  z  handlem  w  miejscach
niewyznaczonych. Miejsca, w których najczęściej spotykamy się z takim procederem, to ul. Ruska,
Krakowskie Przedmieście, Plac Czechowicza, ul. Bramowa, Deptak, Al. Tysiąclecia, ul. Jana Sawy,
ul. Targowa, Plac Litewski, ul. Braci Wieniawskich.  

Podczas interwencji przeprowadzaliśmy rozmowy z osobami prowadzącymi sprzedaż oraz
skłanialiśmy  je  do  zmiany  miejsca  prowadzenia  handlu  na  tereny wyznaczone.  W roku  2019
funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  nałożyli  84  mandaty  karne  na  kwotę  12  590  za  handel
w miejscach niewyznaczonych na terenie gminy oraz brak wpisu do ewidencji gospodarczej. 
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Nasze działania  

Bezpieczna Komunikacja Miejska
W roku 2019 Straż Miejska

kontynuowała  wspólną  akcję
z  Miejskim  Przedsiębiorstwem
Komunikacyjnym.  Autobusy  oraz
przystanki  i  ich  otoczenie
znajdowały  się  pod  specjalną
opieką  strażników  miejskich.
Wspólne działania Straży Miejskiej
i  Miejskiego  Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego  miały  na  celu
przede  wszystkim  poprawę
bezpieczeństwa pasażerów. Dzięki

bezpośredniej  linii  telefonicznej,  w  przypadku  wystąpienia  potencjalnie  niebezpiecznej  sytuacji
kierowca autobusu lub trolejbusu mógł niezwłocznie połączyć się z dyżurnym Straży Miejskiej,
który natychmiast kierował patrol w miejsce zdarzenia.

Do  powyższych  działań  skierowano  dwa  specjalne  patrole  naszej  jednostki,  których
zadaniem było (również w godzinach nocnych):

-  podejmowanie  zdecydowanych  działań  wobec  osób  nieprzestrzegających  prawa
powszechnie  obowiązującego  oraz  przepisów  prawa  miejscowego  (np.  spożywania  napojów
alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych w miejscach niedozwolonych, zaśmiecania).

- kontrolowanie czystości i porządku oraz częstotliwości opróżniania koszy na śmieci oraz
dbanie o estetyczny wygląd wiat przystankowych, przeciwdziałanie zjawiskom wandalizmu, graffiti,
naklejania reklam, ogłoszeń, informacji itp.

- niedopuszczanie do parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych – utrudniających
pasażerom dostęp do pojazdów komunikacji  miejskiej  oraz dojazd autobusów i  trolejbusów na
przystanek lub wjazd na zatokę przystankową.

- przeciwdziałanie zachowaniom niezgodnych z prawem oraz uciążliwym dla pasażerów,
takim jak zakłócanie porządku publicznego, spożywanie napojów alkoholowych w pojazdach i na
przystankach komunikacji miejskiej czy wybryki chuligańskie.

- kontrolowanie właściwego wyposażenia przystanków i ich okolic w urządzenia służące do
zbierania  odpadów  komunalnych  oraz  utrzymania  tych  urządzeń  w  odpowiednim  stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Od  dnia  1  stycznia  do  31  grudnia  2019  r.  kierowcy  komunikacji  miejskiej  zgłosili  do
dyżurnych naszej jednostki łącznie 286 zdarzeń, dotyczących m.in.:

- czystości i porządku – 3,
- parkowania w zatoce przystankowej, blokowania pasa ruchu i inne drogowe – 180,
- osób śpiących, nietrzeźwych – 56,
- niszczenia mienia – 2,
- zakłócania porządku – 2,
- pozostałe – 43.
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Kontrola ruchu drogowego 

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

W  roku  2019  funkcjonariusze
Straży  Miejskiej  stale  kontrolowali
miejsca  parkingowe  dla  osób
niepełnosprawnych na terenie miasta.
W  przypadku  postoju  bez  uprawnień
na  takim  miejscu,  kierowca  musi  się
liczyć  nie  tylko  z  mandatem  
w  wysokości  500  zł,  ale  również  
z możliwością odholowania pojazdu. 

W roku 2019 strażnicy ujawnili
113 wykroczeń związanych z postojem
pojazdu bez uprawnień na miejscu dla osoby niepełnosprawnej oraz nałożyli 83 mandaty karne na
kwotę 41 500 zł za to wykroczenie, a także odholowali 27 pojazdów. Dla porównania w roku 2018
nałożono 56 mandatów karnych na kwotę 28 300 zł oraz odholowano 33 pojazdy.

Dzięki konsekwentnym działaniom Straży Miejskiej wzrasta świadomość kierujących oraz
spada liczba tego rodzaju wykroczeń. 

Holowanie pojazdów 

W  roku  2019  odholowano  487  pojazdów
pozostawionych  w  miejscach,  gdzie  stwarzały
utrudnienia w ruchu drogowym, oraz 54 wraki. 27
pojazdów odholowano z miejsc przeznaczonych dla
osób niepełnosprawnych. 

Ponadto,  dzięki  działaniom
dzielnicowych  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin,
właściciele  usunęli  161  wraków  pojazdów,  dzięki
czemu znacznie poprawiła  się  estetyka lubelskich
osiedli.
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Parkowanie na trawnikach i niszczenie zieleni 

Funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  zwracają
szczególną  uwagę  na  kwestię  dewastowania  zieleni
miejskiej.  Strażnicy w swoich działaniach starają się cały
czas docierać do świadomości mieszkańców, zwracając ich
uwagę  na  to,  jak  istotna  dla  estetyki  miasta  jest  zieleń
miejska.  Pomimo  naszych  działań  problem  kierowców
pozostawiających  swoje  pojazdy  na  terenach  zielonych
nadal  istnieje.  To  powoduje  wzrost  kosztów  związanych
z rekultywacją zieleni na zniszczonych terenach. 

Zintensyfikowane działania Straży Miejskiej  Miasta
Lublin założone na 2019 rok spowodowały, że w minionym
roku ujawniono 2566 wykroczeń związanych z niszczeniem
roślinności.  Nałożono  2208  mandatów karnych  na  kwotę
403 550 zł na kierowców pozostawiających swoje pojazdy
na trawnikach oraz pouczono 358 sprawców wykroczenia. Dla porównania w roku 2018 ujawniono
741 wykroczeń, przy czym nałożono 669 mandatów karnych na kwotę 101 800 zł oraz pouczono
72 sprawców wykroczenia.

Kontrole wjazdu na Stare Miasto

Na  bieżąco  monitorowaliśmy  Stare  Miasto,  przede  wszystkim  pod  względem  ładu,
porządku i spokoju publicznego oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na wjazd pojazdów i ich parkowanie na Starym Mieście, które od lat jest strefą
ograniczonego  ruchu.  Funkcjonariusze  Oddziału  Centrum  przeprowadzili  344  kontrole  wjazdu
pojazdów na Stare Miasto.

Dzięki tym działaniom zmniejszyła się liczba pojazdów bez uprawnień wjeżdżających na
Stare  Miasto,  jak  również  pojazdów pozostawianych  w  miejscach  niewyznaczonych  w  strefie
zamieszkania. 

W wyniku działań prowadzonych na Starym Mieście, funkcjonariusze naszej jednostki na
sprawców wykroczeń nałożyli łącznie 272 mandaty karne, w tym:

• za wykroczenia drogowe – 103 mandaty karne, 
• za wykroczenia porządkowe – 169 mandatów karnych.

Akcja „Pozwól mi przejść, nie blokuj chodnika”

W 2019 r.  nasza jednostka kontynuowała  akcję
„Pozwól  mi  przejść  –  nie  blokuj  chodnika”  (rozpoczętą
w  2016  r.),  której  celem  było  porządkowanie  zasad
poprawnego  parkowania  pojazdów,  poprawa
bezpieczeństwa  i  komfortu  pieszych  poruszających  się
chodnikami  oraz  zahamowanie  zjawiska  niszczenia
przestrzeni publicznej. 
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili
784  wykroczenia  związane  z  blokowaniem  przejścia  chodnikiem  oraz  nałożyli  525  mandatów
karnych na kierowców parkujących swe pojazdy na chodnikach w sposób niezgodny z przepisami,
nie pozostawiając 1,5 metra przejścia dla pieszych. 

Ścieżki rowerowe

Funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin
regularnie patrolują ścieżki rowerowe na terenie miasta.
Nasza  jednostka  dysponuje  w  tym  celu  8  rowerami
(w tym 4  z  napędem elektrycznym).  Patrole  rowerowe
dojadą  wszędzie  tam,  gdzie  nie  dotrze  patrol
zmotoryzowany,  a  poruszają  się  szybciej  niż  patrole
piesze. 

W  dniach  od  5  do  20  kwietnia  2019  r.
funkcjonariusze  patroli  rowerowych  dokonali  przeglądu
ścieżek  rowerowych,  przede  wszystkim  pod  kątem  ich

stanu technicznego oraz czystości i  porządku. Wszystkie uwagi i  spostrzeżenia przekazano do
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

W  2019  r.  patrole  rowerowe  pojawiały  się  kilkakrotnie  w  ciągu  dnia  w  określonych
miejscach,  również  poza  ścieżkami  rowerowymi.  Były  to  głównie  tereny  zielone,  tereny
gromadzenia się dzieci i młodzieży oraz miejsca, gdzie trudno dojechać radiowozem, gdzie jest
dalej  i  trzeba  wysłać  inny  rodzaj  patrolu  niż  pieszy.  Patrole  rowerowe  swoimi  działaniami
obejmowały, m.in.:

• ścieżki rowerowe wzdłuż: rzeki Bystrzyca, ulicy Osmolickiej, Krochmalnej, Al. Jana Pawła II,
• Park Ludowy,
• Zalew Zemborzycki,
• osiedlowe place zabaw,
• Bulwar im. Zalewskiego,
• skwer przy osiedlu Przyjaźni.

Rowery są ekologicznym środkiem transportu, który zapewnia funkcjonariuszom możliwość
dojazdu w miejsca, gdzie nie dotrze patrol samochodowy. Każdy z ośmiu posiadanych przez Straż
Miejską rowerów jest specjalnie oznakowany, a funkcjonariusze na jednośladach wyposażeni są
we wszystko, co jest niezbędne do podejmowania interwencji - od środków łączności po środki
przymusu bezpośredniego.

W  minionym  roku patrole  rowerowe  naszej  jednostki  sprawdzały  i  kontrolowały
przejezdność  ścieżek  rowerowych  oraz   podejmowały  działania  związane  z  naruszeniem
przepisów prawa przede wszystkim w zakresie:

- spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
-  niezachowania  należytych  środków  ostrożności  przy  trzymaniu  zwierząt  oraz

niesprzątania po nich,
- zakłócania ładu i porządku publicznego,
- niszczenia infrastruktury miejskiej w parkach oraz skwerach,
- zaśmiecania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
Ponadto  patrole  podczas  objazdów  porządkowych  poszczególnych  dzielnic  i  osiedli,

sprawdzały miejsca narażone na powstawanie nielegalnych wysypisk śmieci. 
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Bardzo  ważne  było  ich  oddziaływanie  prewencyjne  oraz  podejmowanie  działań
profilaktycznych, szczególnie wobec najmłodszych rowerzystów.

W roku 2019 ujawniono 70 wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów prawa o ruchu
drogowym obowiązujących dla rowerzystów, przy czym łącznie nałożono 62 mandaty karne za
jazdę rowerem wzdłuż po przejściu dla pieszych (60 mandatów karnych) oraz naruszenie przez
kierującego  rowerem  przepisów  o  korzystaniu  z  chodnika  –  jazda  rowerem  po  chodniku  (2
mandaty karne).

Poniżej zestawienie działań podjętych przez patrole rowerowe:

Interwencje Ujawnione wykroczenia Ilość nałożonych mandatów
karnych

Ilość pouczeń

porządkowe 329 36 32 4

drogowe 47 53 41 12

Patrole motorowerowe

W roku 2019 funkcjonariusze pełnili obowiązki również
w  patrolach  motorowerowych.  Rejonem  ich  działań  były
dzielnice: Kalinowszczyzna, Czechów, Bronowice, Tatary oraz
parki, place zabaw i ścieżki rowerowe.
Pełniąc  służbę  na  skuterach  funkcjonariusze  podjęli  57

interwencji  porządkowych  oraz  33  interwencje  drogowe.
Nałożono  32  mandaty  karne  oraz  pouczono  9  sprawców
wykroczeń.

Skutery były wykorzystywane przez 26 dni i przejechały łącznie 1180 kilometrów.
Poniżej zestawienie działań podjętych przez patrole motorowerowe:

Interwencje Ujawnione wykroczenia Ilość nałożonych mandatów
karnych

Ilość pouczeń

porządkowe 57 8 7 1

drogowe 33 33 25 8
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Współpraca z jednostkami i instytucjami

Współpraca z samorządem lokalnym

W minionym roku prowadziliśmy konsultacje z Radami Dzielnic i Osiedli na rzecz określenia
priorytetów  dla  poszczególnych  części  miasta,  gdyż  zależało  nam  na  aktywnym  dialogu
z mieszkańcami naszego miasta. Dzielnicowy jest dla mieszkańców funkcjonariuszem pierwszego
kontaktu, do którego można zgłaszać interwencje bezpośrednio na służbowy telefon komórkowy.
Prowadziliśmy dyżury w siedzibach Rad Dzielnic (m.in. Wieniawa, Bronowice, Dziesiąta, Głusk,
Tatary, Kośminek), w trakcie których mieszkańcy mogli osobiście zgłaszać strażnikom interwencje,
uwagi, problemy i spostrzeżenia. 

Funkcjonariusze Oddziału Dzielnicowych pozytywnie zakończyli 827 spraw porządkowych
na terenie miasta, co zostało potwierdzone poprzez rekontrole.

Wspólne rozwiązywanie zgłaszanych problemów oraz inicjowanie działań zmierzających do
poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym  niewątpliwie przyczyniło się do
poprawy ładu i porządku w dzielnicach i osiedlach. Zwracaliśmy się (poprzez dzielnicowych) do
Rad Dzielnic o wskazanie miejsc niebezpiecznych na terenach ich dzielnic,  w celu objęcia ich
wzmożonym nadzorem, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych. Wskazane przez Rady
Dzielnic  miejsca,  uznane  przez  nie  za  niebezpieczne  były  przez  naszych  funkcjonariuszy
systematycznie  nadzorowane  i  kontrolowane.  W  okresie  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego
przeprowadzona została kontrola okolic  placówek oświatowych ze względu na bezpieczeństwo
dzieci oraz sprawy porządkowe. 

W  swoich  działaniach  dzielnicowi  wspierani  byli  patrolami  Oddziału  Patrolowo-
Interwencyjnego  naszej  jednostki.  Funkcjonariusze  OPI  (szczególnie  w  porach  wieczorowych
i nocnych)  kontrolowali  tereny  i  miejsca  wskazane  przez  dzielnicowych,  tj.  przede  wszystkim
okolice:  szkół,  przedszkoli  i  placówek  oświatowych,  sklepów prowadzących  sprzedaż  napojów
alkoholowych,  tereny  zielone,  miejsca  gromadzenia  się  młodzieży  oraz  miejsca,  w  których
spożywanie napojów alkoholowych jest zabronione.

Współpraca z wydziałami Urzędu Miasta

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania
Kryzysowego sprawuje nadzór, w  zakresie powierzonym przez
Prezydenta, nad realizacją zadań wykonywanych przez Straż
Miejską Miasta Lublin. 

Wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa Mieszkańców Straż
Miejska  prowadziła  działania  związane  z  realizacją  programu
„Bezpieczny  Lublin”.  Działania  te  obejmowały  zarówno  dbałość
o bezpieczeństwo i porządek w dzielnicach, jak również o czystość
przestrzeni miejskiej. Program realizowany był przez cały rok przy
współpracy różnych podmiotów,  takich  jak  Urząd Miasta,  Policja,
Straż  Miejska,  Państwowa  Straż  Pożarna,  organizacje
pozarządowe, służby i instytucje miejskie. 

Ponadto  we  współpracy  z  Wydziałem  Bezpieczeństwa
Mieszkańców  i  Zarządzania  Kryzysowego  Straż  Miejska

zabezpieczała liczne imprezy masowe na terenie miasta a także zabezpieczała miejsca zdarzeń,
m.in. w sytuacji wybuchu pożaru na terenie miasta bądź zawalenia budynku.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnili także służbę na stanowisku dyżurnego monitoringu
wizyjnego.  
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Program „Bezpieczny Lublin”

Straż Miejska Miasta Lublin jest  jednym z podmiotów realizujących założenia programu
zapobiegania przestępczości oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego
„Bezpieczny Lublin”. Straż Miejska jest partnerem następujących podprogramów:

1. „Bezpieczna Dzielnica”
2. „Monitoring wizyjny – bezpieczeństwo przestrzeni publicznej”
3. „Bezpieczna ścieżka rowerowa”
4. „Bezpieczny Zalew Zemborzycki”
5. „Czystość w Dzielnicy”
6. „Sezon Turystyczny”
7. „Bezpieczna Szkoła”
8. „Przeciwdziałanie Utrwalaniu Zjawiska Bezdomności”

Wydział Gospodarki Komunalnej
Współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej dotyczyła w głównej mierze spraw

związanych z porządkiem i czystością na terenie miasta. W przypadku stwierdzenia zaniedbań
porządkowych na działce należącej do Gminy Lublin sporządzano dokumentację i przesyłano ją do
Wydziału Gospodarki Komunalnej celem usunięcia zaniedbań. Dzięki tej współpracy zaniedbania
porządkowe usuwane były na bieżąco, bez zbędnych opóźnień. 

Łącznie w 2019 roku do Wydziału Gospodarki Komunalnej skierowano 741 spraw.

Zarząd Dróg i Mostów
Straż  Miejska  współpracuje  na  bieżąco  z  Zarządem  Dróg  i  Mostów  w  kwestiach

związanych z organizacją imprez na terenie miasta, a także kontroli ruchu drogowego w związku
z remontami i objazdami. 

Do Zarządu Dróg i Mostów zgłaszane były zaniedbania porządkowe w pasie dróg, a także
informacje o szkodach komunikacyjnych i uszkodzeniach nawierzchni dróg. Składane były również
wnioski  o  zmianę  organizacji  ruchu,  tak  aby  jak  najbardziej  usprawnić  ruch  pojazdów  oraz
parkowanie na terenie miasta. 

Łącznie w 2019 roku do Zarządu Dróg i Mostów skierowano 2860 spraw.

Wydział Ochrony Środowiska
Funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzali wspólne kontrole z pracownikami

Wydziału Ochrony Środowiska, w szczególności w sprawie dzikich wysypisk na terenie miasta
oraz w związku z wypalaniem śmieci,  a  także  pozbywaniem  się  nieczystości  płynnych.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili w 2019 roku 29 wspólnych kontroli. Przedmiotem
kontroli  było  posiadanie umów i  deklaracji  na wywóz śmieci  (13 kontroli),  spalanie odpadów  
(1 kontrola) oraz inne kwestie związane z ekologią i ochroną środowiska (15 kontroli). 

Łącznie w 2019 roku do Wydziału Ochrony Środowiska skierowano 220 spraw.

Miejski Architekt Zieleni

Straż  Miejska  Miasta  Lublin  współpracowała  z  Biurem
Miejskiego  Architekta  Zieleni  w  zakresie  przekazywania
informacji  o  stwierdzonych  uszkodzeniach  roślin  na  terenie
miasta  (uschnięte  drzewa,  nadłamane  konary),  a  także
o  występowaniu  roślin  niebezpiecznych,  takich  jak  barszcz
Sosnowskiego lub barszcz Mantegazziego.
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Ponadto  dwa  razy  w  tygodniu  funkcjonariusze  Eko-Patrolu  kontrolowali  wraz
z pracownikami MAZ ulice miasta pod kątem czystości, wysokich traw oraz w zakresie utrzymania
jesiennego i zimowego.

Współpraca ze służbami mundurowymi

Policja 
Straż  Miejska  Miasta  Lublin  w  ramach  swych  ustawowych  zadań  prowadziła  stałą

współpracę z Policją, a także informowała o wynikach swych działań Komendanta Wojewódzkiego
Policji – współpraca opiera się na podstawie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Lublin 
a Komendantem Miejskim Policji w Lublinie. W 2019 roku wprowadzono współpracę w zakresie
rejestru  Krajowej  Mapy  Zagrożeń  Bezpieczeństwa.  Raz  w  tygodniu  Wydział  Prewencji  KMP  
w Lublinie przesyłał do Straży Miejskiej informacje dotyczące potwierdzonych zgłoszeń w zakresie
ujawniania czynów karalnych i ścigania ich sprawców oraz eliminacji zagrożeń. Nasza jednostka
na podstawie sporządzanej (własnej) mapy zagrożeń oraz ujawnionych wykroczeń przesyłała raz
w miesiącu do Wydziału Prewencji informacje w przedmiotowym zakresie.

Nasza jednostka prowadzi stałą wymianę informacji z Policją. Stała łączność utrzymywana
była  za  pomocą  sieci  telefonicznej,  pomiędzy  dyżurnymi  Policji  a  dyżurnymi  Straży  Miejskiej,
a także poprzez pisma, fax i drogą elektroniczną.

Bezpieczna szkoła

W roku 2019  „Gimbus  Patrol”  został  zastąpiony Projektem „Bezpieczna  Szkoła”.  Istotą
zmiany było kierowanie patroli do szkół, w których nie ma strażników. Patrole mieszane w składzie
dzielnicowy  strażnik  –  dzielnicowy  policjant  wykonywały  działania,  których  zadaniem  było
systematyczne i bieżące patrolowanie, kontrolowanie i monitorowanie rejonów szkół i  placówek
oświatowych na terenie miasta celem poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonach szkół
oraz zapewnienie w tych okolicach porządku i spokoju publicznego.

Działaniami  projektu  „Bezpieczna  Szkoła”  objęto  48  szkół  wraz  z  terenami  do  nich
przyległymi, w tym:

• Szkoły Podstawowe – 41,

• Zespoły Szkół – 4,

• Zespoły Szkół Ogólnokształcących – 2,

• Licea Ogólnokształcące – 1.

Łącznie wykonano 116 patroli, w wyniku których:

• wylegitymowano 64 osoby,

• dokonano przeglądu bagażu – 30,

• przeprowadzono powierzchniową kontrolę osobistą – 31,
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• sprawdzono telefony komórkowe – 2,

• przeprowadzono kontrolę miejsc grupowania się młodzieży – 234,

• przeprowadzono  kontrolę  miejsc,  w  których  mogło  dochodzić  do  dystrybucji  substancji
psychotropowych – 61,

• przeprowadzono kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem dostępu do
nich osób nieletnich – 155

• nałożono 4 mandaty karne na kwotę 450 zł, w tym: 3 mandaty z art. 43¹ ust. 1 i2 u.w.t.p.a.
oraz 1 mandat z art. 63a § 1 k.w.,

• pouczono 2 osoby za popełnione wykroczenia z art. 145 k.w. oraz art. 97 k.w.

W  trakcie  realizacji  działań  prewencyjnych  w  ramach  w/w  projektu  funkcjonariusze
nawiązywali kontakt i przeprowadzali rozmowy  z dyrekcją i pedagogami oraz dziećmi i młodzieżą
szkolną. Dyrekcje szkół pozytywnie oceniały ich przebieg zwracając uwagę na znaczącą poprawę
bezpieczeństwa w rejonach szkół dzięki systematycznej obecności funkcjonariuszy Policji i Straży
Miejskiej w tych miejscach.

Bezpieczny powrót do szkoły

W pierwszych dniach września, tj. od 2 do 6 września Straż Miejska Miasta Lublin brała
czynny  udział  w akcji  organizowanej  przez  Policję  „Bezpieczny  powrót  do  szkoły”. Patrole
w  systemie  dwuzmianowym  prowadziły  działania  skoncentrowane  głównie  w  okolicach  szkół
podstawowych. Prowadzono kontrole w zakresie właściwego oznakowania przejść dla pieszych
oraz  respektowania  przez  kierowców,  rowerzystów  i  pieszych  zasad  oraz  przepisów  ruchu
drogowego. Szczególnie na przejściach dla pieszych dyscyplinowano kierowców, zwracano uwagę
rowerzystom  i  pouczano  ich  o  obowiązku  przeprowadzania  roweru,  pomagano  najmłodszym
bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni. 

Od dnia 2 do 6 września funkcjonariusze Oddziału Dzielnicowych naszej jednostki każdego
dnia byli kierowani w rejony szkół swoich dzielnic, celem realizacji przedmiotowych zadań. Łącznie
powyższą akcją objęto 22 szkoły podstawowe.

Akcja „Znicz”

W dniach od 27 października do 4 listopada strażnicy naszej jednostki (I i II zmiana oraz
patrole nocne)  każdego dnia wspierali  działania Policji  związane z akcją „ZNICZ”.  W rejonach
cmentarzy  wykonywali  zadania  w zakresie  ruchu  drogowego,  tj.  dyscyplinowali  kierowców
nieprzestrzegających  przepisów,  zwracając  szczególną  uwagę  na  kierowców  tamujących
i utrudniających  ruch,  nieprzestrzegających  obowiązujących  znaków  drogowych,  parkujących
pojazdy w miejscach niedozwolonych, niszczących zieleń parkującymi pojazdami oraz nadzorowali
przejścia  dla  pieszych  i  kontrolowali  działalność  handlową  nie  dopuszczając  do  handlu
w miejscach niewyznaczonych.
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SPEED - „Stop Agresji Na Drodze”

W dniach 23 lutego, 29 marca, 12 kwietnia, 28 maja, 6 czerwca oraz 6 grudnia 2019 roku
dwóch funkcjonariuszy Straży Miejskiej  wraz z pojazdem służbowym i  z zamontowaną na nim
kamerą, na prośbę Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie brało czynny udział (w godzinach
wieczorowo-nocnych)  we  wspólnych  działaniach  mających  na  celu  zapobieżeniu  agresywnym
zachowaniom uczestników ruchu drogowego, jak również wyeliminowaniu ich z ruchu drogowego
w  związku  z  naruszeniem  przepisów  w  tym  zakresie  podczas  nielegalnych  wyścigów
samochodowych.

Program Prewencyjny „Grawer”

Nasza jednostka bierze udział w  programie prewencyjnym Policji „Grawer”,  którego
głównym celem jest ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów. Znakowanie rowerów prowadziliśmy
wspólnie z Policją przede wszystkim podczas różnego rodzaju festynów i pikników osiedlowych,
plenerowych  imprez rozrywkowych,  itp.  Po wykonaniu oznakowania  roweru,  jego  właściciel
otrzymuje odcinek z numerem identyfikacyjnym przypisanym do jego roweru, a dane dotyczące
oznakowanego  roweru  (imię  i  nazwisko  właściciela,  adres  zamieszkania  oraz  kod  literowo-
cyfrowy) Policja umieszcza w policyjnej komputerowej bazie danych.

Czynności prewencyjne przeciwko sprawcom wprowadzania do obrotu
handlowego wyrobów tytoniowych i alkoholowych bez polskich znaków

akcyzy skarbowej 

Zgodnie z miesięcznymi harmonogramami przesyłanymi do Straży Miejskiej Miasta Lublin
przez Komendę Miejską Policji w Lublinie, strażnicy dwa, trzy razy w tygodniu prowadzili działania
w okolicach  Al.  1000-lecia,  hali  NOVA,  targowiska  przy  ul.  Ruskiej  działania  związane
z  czynnościami  prewencyjnymi  przeciwko  sprawcom  wprowadzania  do  obrotu  handlowego
wyrobów tytoniowych i alkoholowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

W  2019r.  286  strażników  Oddziału  Patrolowo-Interwencyjnego  Straży  Miejskiej  Miasta
Lublin (na zasadzie wielokrotności) wykonało 143 kontrole w ramach przedmiotowej akcji.

Współpraca dzielnicowych 

W  celu  rozszerzenia  istniejącej  współpracy  w  zakresie  poprawy  bezpieczeństwa,  ładu
i porządku  publicznego  na  terenach  miejskich  oraz  zwiększenia  poczucia  bezpieczeństwa
mieszkańców,  dzielnicowi  obydwu  formacji  systematycznie  i  na  bieżąco  współpracowali
z jednostkami samorządu mieszkańców i wspólnie realizowali zadania ukierunkowane na poprawę
stanu sanitarno – porządkowego i spokoju publicznego na swoich terenach.  Do głównych zadań
dzielnicowych  należał stały  i  systematyczny  kontakt  z  Radami  Dzielnic  i  kierownikami  osiedli
w celu określenia priorytetów dla poszczególnych części miasta, a ponadto:

• kontrolowanie  i  podejmowanie  stosownych  działań  dla  zapewnienia  czystości
i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych komunalnych i spółdzielczych, obiektów
i urządzeń  użyteczności  publicznej  oraz  otoczenia  instytucji,  zakładów  pracy  i  posesji
prywatnych,

• kontrolowanie wyznaczonych rejonów, głównie pod kątem: spraw porządkowych, spokoju
i ładu  publicznego,  przestrzegania  przepisów  ruchu  drogowego,  spożywania  napojów
alkoholowych, niszczenia zieleni, wyprowadzania psów, zwracania szczególnej uwagi na
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tereny i okolice, na których usytuowane są żłobki, przedszkola, szkoły, placówki oświatowe,
place zabaw, 

• kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa
miejscowego,

• egzekwowanie  od  zarządców,  administracji  i  gospodarzy  budynków  mieszkalnych
właściwego wykonywania obowiązku w zakresie utrzymywania porządku i czystości,

• inicjowanie,  organizowanie  i  czynne  wspieranie  działań  i  przedsięwzięć  społeczności
lokalnych, mających na celu zapobieganie popełnianiu wykroczeń porządkowych i w ruchu
drogowym.
Dzielnicowi  realizując  powyższe  zadania  brali  również  wspólnie  czynny  udział

w zabezpieczaniu  ładu  i  porządku  publicznego  podczas  imprez  kulturalnych,  sportowych,
religijnych i zgromadzeń.

Ponadto mając na względzie poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i poza
nią,  dzielnicowi  prowadzili  działania informacyjno-edukacyjne skierowane do uczniów,  rodziców
i nauczycieli, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w rejonach placówek oświatowych.

Współpraca z posterunkiem wodnym

Funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin
w trakcie sezonu letniego, w okresie od  18 lipca do 15
września 2019 roku współpracują również z policjantami
Komisariatu Policji VII Posterunku Wodnego z siedzibą
na  terenie  Ośrodka  Wypoczynkowego  „Marina".
Wspólnie  z  Policją  prowadziliśmy  łodzią  motorową
systematyczne patrole na akwenie.

W 2019 r.  mieszane patrole wodne (strażnik/policjant)
wykonały 11 wspólnych służb, m.in:

- kontrole kąpielisk strzeżonych,
- kontrole przystani i wypożyczalni,
- kontrole łodzi pływających po akwenie,
- kontrole osób korzystających ze sprzętu wodnego.
Ponadto  zabezpieczano  m.in.  międzywojewódzkie  mistrzostwa  żeglarskie  i  zawody

kajakowe.

Współpraca przy patrolowaniu ścieżek rowerowych

Od  wiosny  do  jesieni  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  pełnią  służbę  w  patrolach
rowerowych.  Służbę  taką  pełnią  również  patrole  policyjne.  Rejony  działań  patroli  rowerowych
Straży Miejskiej  oraz ich harmonogram uzgadniane są z Policją, po to, by objąć działaniami jak
najszerszy obszar miasta i nie powielać swoich tras. W roku 2019 funkcjonariusze Straży Miejskiej
Miasta Lublin wykonali 68 dwuosobowych patroli rowerowych.

Pomiędzy 5 a 20 kwietnia 2019 roku przeprowadzono szeroko zakrojoną kontrolę ścieżek
rowerowych na terenie miasta pod kątem czystości i porządku, a także ewentualnych uszkodzeń
infrastruktury.  Stwierdzone  nieprawidłowości  przekazywano  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów  oraz
Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.
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Współpraca z Aresztem Śledczym

W roku 2019 Straż Miejska Miasta Lublin kontynuowała współpracę z Aresztem Śledczym
w  zakresie  oczyszczania  miasta.  W  wyniku  działań  zostało  uprzątniętych około  262,14  m³
odpadów (~2184 worki) z 330 lokalizacji.  Praca przy uprzątaniu miasta dla osób skazanych jest
formą resocjalizacji, natomiast dla miasta są to duże korzyści porządkowe.

Zarówno Policja  jak  i  Straż  Miejska  wykonując  zadania  i  obowiązki  zapewniały  spokój
i porządek publiczny na terenie miasta Lublin oraz bezpieczeństwo jego mieszkańców. Wspólne
patrole i wykonywane zadania oraz podejmowane działania realizowano w sposób konsekwentny
i  skuteczny z  poszanowaniem obowiązujących  przepisów prawa.  Współpraca  polegała  przede
wszystkim na bieżącym kontakcie z KMP w Lublinie dotyczącym koordynacji działań oraz aktualnej
współpracy.

Współpraca z instytucjami

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Funkcjonariusze  naszej  jednostki  wykonując  swoje  codzienne  obowiązki  służbowe
zobowiązani byli również do zwracania uwagi na osoby bezdomne, tj. do lokalizowania ich miejsc
pobytu, reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, przekazywania informacji o ofercie
pomocowej.  Kontrolując  miejsca  przebywania  osób  bezdomnych  lub  podejmując  interwencje
w  trakcie  rutynowych  działań,  funkcjonariusze  na  bieżąco  informowali  osoby  bezdomne
o możliwości pobytu w schronisku lub noclegowni. 

Prowadzone były cykliczne kontrole miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne.
Przed nastaniem sezonu zimowego zweryfikowane zostały  te,  w których bezdomni  przebywali
w poprzednim  sezonie,  oraz  stwierdzono  nowe.  Stały  i  systematyczny  monitoring  tych  miejsc
ułatwiał strażnikom realizację zadań pomocowych w okresie zimowym. 

Działania  te  w  okresie  jesienno-zimowym
skupiały  się  na  problemie  ludzi  wykluczonych,
pozbawionych  własnego  lokum,  dotkniętych
chorobami,  którzy  adaptowali  na  prowizoryczne
„mieszkania" pustostany, altany śmietnikowe, wnęki
budynków, zajmują altany działkowe, przebywają na
dworcach PKP i PKS. Informowaliśmy bezdomnych
o adresach schronisk i noclegowni i wielokrotnie w
razie  potrzeby  osoby  te  przewoziliśmy  do  nich.
W przypadkach  tego  wymagających  wzywaliśmy
zespoły pogotowia ratunkowego.

Opracowaliśmy  ulotki  informacyjne
z adresami  i  numerami  telefonów  do  schronisk
i noclegowni,  które  były  rozdawane  osobom
bezdomnym  podczas  interwencji.  Nie  wszyscy
jednak  chcieli  korzystać  z  pomocy  schronisk
i noclegowni.  Każdego  dnia  przeżyć  pomagali  im
strażnicy  miejscy  (patrolując  dziennie  kilkadziesiąt
miejsc,  w  których  przebywali  bezdomni)
intensyfikując  w okresie  zimowym swoje  działania,
aby  udzielić  pomocy  osobom  bezdomnym,  dla
których zima to wyjątkowo trudny okres.

Wykonując w 2019 r. kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych, strażnicy zastali 512
osób na: klatkach schodowych, zsypach, schodach, przystankach MPK. Pod wpływem alkoholu
było 51 osób, z czego 4 osoby odwieziono w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Wczesnej Interwencji
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dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin w Lublinie, przy ul. Północnej (CIK). W wyniku
tych kontroli 3 osoby przewieziono do schronisk.

W dniu 9 września 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
przy udziale m.in. Dyrektora MOPR oraz Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin odbyło się
spotkanie,  na  którym  ustalono  wspólne  przeprowadzanie  kontroli  miejsc  przebywania  osób
bezdomnych.  W okresie od 23 do 27 września 2019 r. razem z pracownikami MOPR, sprawdzono
64 miejsca przebywania osób bezdomnych, w których zastano 20 osób bezdomnych. Podczas
kontroli osoby bezdomne proszone były o dobrowolne wypełnienie specjalnie opracowanych na
nasze  potrzeby  kwestionariuszy  osobowych,  zawierających  m.in.:  imię  i  nazwisko,  nr  PESEL,
miejsce  lokalizacji,  przyczynę  bezdomności,  wykształcenie,  okres  pracy  zawodowej,  adres
ostatniego  miejsca  zamieszkania,  adres  ostatniego  miejsca  zameldowania.  Sporządzono  17
kwestionariuszy osobowych,  a zebrane w ten sposób informacje pomogą pracownikom MOPR
i Straży Miejskiej lepiej realizować działania pomocowe, zmierzające do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb osób bezdomnych. Nawiązywany w ten sposób kontakt z osobami bezdomnymi umożliwia
udzielenie  wsparcia,  np.  przy  załatwianiu  formalności  związanych  z  otrzymaniem  stałych  lub
doraźnych form pomocy, w załatwianiu spraw urzędowych, np. wniosku o przydział mieszkania
socjalnego,  kompletowania  dokumentacji  do  ZUS  w  celu  otrzymania  świadczeń  socjalnych,
pomocy w zakresie uzyskania zatrudnienia, itp.

W  ramach  działań  realizowanych  w  obszarze  bezdomności,  strażnicy  miejscy
współpracowali z szeregiem instytucji, w tym z Urzędem Miasta, ośrodkami pomocy społecznej,
służbami ratunkowymi, Radami Dzielnic.

Schronisko dla Zwierząt i Lubelskie Centrum Małych Zwierząt

W roku 2019 dyżurni Straży Miejskiej odebrali
blisko 2 909 zgłoszeń na temat  zwierząt  na terenie
miasta.  308  zgłoszeń  dotyczyło  zwierząt  dzikich,
ponadto  odebrano  260  zgłoszeń  na  temat  zwierząt
rannych i 338 na temat zwierząt martwych. Przypadki
takie zgłaszane były do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt,  które  zajmuje  się  również  usuwaniem
padłych zwierząt z terenu miasta.

Zwierzęta  dzikie  oraz  chore  i  ranne
przewożone  są  przez  strażników  do  Lubelskiego
Centrum Małych Zwierząt.
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Bezpieczeństwo uczniów w szkołach

W  okresie  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego  przeprowadzona  została  kontrola
przygotowania placówek oświatowych i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do
szkół.  Kontrolowano również infrastrukturę (np.  place  zabaw,  stan  ogrodzeń  i  chodników),
prawidłowość oznakowania, czystość i porządek w okolicy. Każdy z dzielnicowych przeprowadzał
rozmowy  z  dyrektorami  i  pracownikami  administracji  placówek  w  celu  identyfikacji  zagrożeń
i problemów.

Program  Bezpieczeństwo  uczniów  w  szkołach  będzie  rozszerzany  aż  konsekwentnie
wszystkie szkoły zostaną objęte ochroną.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. stałą
obecnością  strażników  miejskich  objętych  było  sześć  szkół
podstawowych, a od 1 września  taką opieką objęto już osiem
szkół podstawowych, tj.:

• Szkoła Podstawowa nr 18  -  ul. Długosza 8
• Szkoła Podstawowa nr 27  -  ul. Kresowa 1
• Szkoła Podstawowa nr 28  -  ul. Radości 13                
• Szkoła Podstawowa nr 44  -  ul. Tumidajskiego 6A
• Szkoła Podstawowa nr 45  -  ul. Radzyńska 5
• Szkoła Podstawowa nr 51  -  ul. Bursztynowa 22
• Szkoła Podstawowa nr   2  -  ul. Mickiewicza 24
• Szkoła Podstawowa nr 30  -  ul. Nałkowskich 110.

Strażnicy  miejscy  oddelegowani  do  pracy  w  ww.  szkołach
(pracowali w godz. od 7:00 do 15:00) byli zobowiązani, m.in. do:

• codziennego patrolowania terenów wokół szkół,
• stałej współpracy z oddziałami naszej jednostki w zakresie profilaktyki oraz eliminowania 

zagrożeń i problemów stwierdzonych w szkołach i ich okolicach,
• kontrolowania przestrzegania przepisów o ruchu drogowym w przydzielonym rejonie,
• reagowania na przestępstwa i wykroczenia popełniane szczególnie z udziałem nieletnich,
• zapobiegania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży,
• reagowania na zdarzenia związane:

-  ze sprzedażą nieletnim wyrobów alkoholowych i tytoniowych,
-  ze spożywaniem przez nieletnich wyrobów alkoholowych,
-  z używaniem przez nieletnich wyrobów tytoniowych,
- z posiadaniem i używaniem przez nieletnich środków odurzających i substancji 
psychotropowych.

Strażnicy przydzieleni do ww. szkół realizowali przede
wszystkim  zadania  w  zakresie  zapewnienia  spokoju
i  porządku  publicznego  w  szkołach,  wokół  szkół
i terenach przyległych, tj.:

• zapewniali bezpieczeństwo uczniom i osobom
znajdującym się na terenie obiektu, a także na
terenach przyległych,

• pilnowali, żeby do szkoły nie wchodziły
niepożądane osoby z niepożądanymi
przedmiotami,

• podczas dużych przerw funkcjonariusze
pomagali utrzymywać porządek na korytarzach
i schodach,
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• dbali nie tylko o to, co dzieje się w samej szkole, ale i w jej okolicy. Sprawdzali czy
w otoczeniu budynku szkoły nie są np. spożywane napoje alkoholowe, czy nie są palone 
papierosy, czy nie kręcą się dilerzy narkotyków,

• sprawdzali okolice sklepów (usytuowanych w pobliżu szkoły), w których sprzedawane były 
napoje alkoholowe, pod kątem dostępu do nich osób nieletnich,

• zwracali uwagę na niszczenie zieleni oraz nieprawidłowe parkowanie w okolicach 
placówek. 

 W  wyniku  działań  funkcjonariuszy  przydzielonych  do  szkół,  łącznie  w  2019  r.
w ww. szkołach oraz w ich okolicach:

• przeprowadzono 5 426 kontroli,
• wykonano 483 interwencje,
• ukarano mandatami karnymi 57 sprawców wykroczeń i 24 pouczono.

Poniżej zestawienie działań podzielonych na poszczególne szkoły:

Szkoła Podstawowa, adres Liczba
kontroli

Liczba
interwencji

Liczba nałożonych
mandatów

karnych
Liczba

pouczeń

SP nr 18, ul. Długosza 8 984 107 44 4

SP nr 27, ul. Kresowa 1 856 122 - 4

SP nr 28, ul. Radości 13 371 32 - 2

SP nr 44, ul. Tumidajskiego 6A 583 10 - 2

SP nr 45, ul. Radzyńska 5 630 92 2 3

SP nr 51, ul. Bursztynowa 22 1241 62 2 1

SP nr 2, ul. Mickiewicza 24 392 42 1 6

SP nr 30, ul. Nałkowskich 110 369 16 8 2

Programy profilaktyczne Straży Miejskiej Miasta Lublin 

Od  1  stycznia  do  31  grudnia
2019  r.  Zespół  ds.  Profilaktyki  Straży
Miejskiej  Miasta  Lublin  realizował
programy  profilaktyczno-społeczne,
tj.  przeprowadził  działania  edukacyjno-
informacyjne  dla  dzieci  i  młodzieży
w  zakresie  bezpieczeństwa  poprzez
realizację  następujących  programów
profilaktycznych:

„Jestem  bezpieczny”  mający
na celu poprawę stanu bezpieczeństwa

uczniów w szkole i środowisku lokalnym. Dzieci w czasie zajęć uczyły się zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach, omawiane były najważniejsze przepisy prawa ruchu drogowego oraz
udzielane wskazówki jak zapobiegać niebezpieczeństwom oraz zagrożeniom.

„O Florce,  która chciała  zostać  piłkarzem”,  który ma na celu  wyposażenie  uczniów
w wiadomości  i  umiejętności  niezbędne  do  bezpiecznego  i  samodzielnego  funkcjonowania,
uświadomienie sytuacji  i zachowań zagrażających ich zdrowiu i życiu, zapoznanie z sytuacjami
zagrożenia ze strony nieznajomych oraz wykształcenie postawy asertywnej w stosunku do osób
obcych.
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„Cyberprzemoc”  –  program ma na  celu  zwrócenie  uwagi  na  problem cyberprzemocy
w społeczności  szkolnej,  uświadomienie  skutków nadużywania  środków przekazu,  tj.  internetu
i telefonu komórkowego.

„Dziecko  w  sieci” –  uświadomienie  rodzicom  i  nauczycielom  zagrożeń  wynikających
z użytkowania Internetu (oszustwa, wyłudzania, ujawnianie poufnych informacji, kontakt z treściami
pornograficznymi,  itp.),  a  także  informowanie  o  możliwościach  wsparcia  ze  strony  organizacji
zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w sieci.

„STOP dopalaczom” – celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych
informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, zwiększenia ostrożności,
a zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. 

„Ja i Alkohol” – celem programu jest ochrona uczniów przed rozpoczęciem spożywania
alkoholu.  Zwiększenie  świadomości,  że  alkohol  to  środek  uzależniający,  a  jego  nadużywanie
prowadzi  do  nałogów.  Przygotowanie  uczniów do  podjęcia  decyzji  o  niespożywaniu  alkoholu,
a także dostarczenie im podstawowej wiedzy na temat alkoholu i jego oddziaływania na organizm
człowieka. 

„Przemocy NIE”, który ma na celu eliminowanie zachowań agresywnych, wzrost poczucia
bezpieczeństwa ucznia w szkole, dostarczenie wiedzy na temat praw człowieka oraz procedur
postępowania w przypadku łamania zasad.

„Dzik  jest  Dziki,  Dzik  jest  Zły”  –  program  ten  ma  na  celu  uświadomienie  dzieci
o istniejących zagrożeniach, w tym ze strony dzikich zwierząt na terenie miasta oraz dostarczenie
wiedzy na temat reagowania w sytuacjach zagrożenia.

„Spotkanie z Autochodzikiem”  – jest to zestaw edukacyjny dostosowany do poziomu
rozwoju ruchowego dzieci w wieku 4-8 lat, który daje szerokie możliwości nauki ruchu drogowego
poprzez zabawy edukacyjne. Celem tego programu jest przygotowanie dzieci do samodzielności
w ruchu drogowym.

„Odpowiedzialność  karna  nieletnich” –  zapoznanie  uczniów  z  podstawowymi
przepisami  ustaw:  o  postępowaniu  w  sprawach  nieletnich,  kodeksu  wykroczeń  oraz  kodeksu
karnego,  szczególnie  w  zakresie  dotyczącym  odpowiedzialności  karnej  nieletnich.  Rozwijanie
poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz  przedstawienie obowiązków i uprawnień
funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz innych instytucji powołanych do egzekwowania obowiązków
prawnych.

„Na  straży  porządku”  –  celem  programu  jest  zapoznanie  dzieci  z  pracą  strażnika
miejskiego.

„Bądź  kumplem,  nie  dokuczaj” –  głównym  założeniem  programu  jest  przedstawienie
i wytłumaczenie  dzieciom problemu z jakim mogą się spotkać,  czyli  dokuczaniem,  a także jak
sobie radzić w sytuacjach zagrożenia ze strony rówieśników.

„Telefon komórkowy – wróg czy przyjaciel” – celem programu jest zapoznanie uczniów
z istnieniem  zagrożeń,  które  wiążą  się  z  korzystaniem  z  telefonu  komórkowego,  a  także
zaznajomienie  z  umiejętnościami  bezpiecznego  korzystania  z  telefonu  komórkowego  oraz
utrwalenie zasad bezpiecznego korzystania z niego.

„Lekcja bezpieczeństwa” – zapoznanie uczniów z zagrożeniami prywatności w sieci oraz
pokazanie  konsekwencji  nierozważnych  działań  online,  a  także  wypracowanie  zasad
bezpiecznego korzystania z sieci.

„EkologJA” –  celem  programu  jest  kreowanie  odpowiedzialności  dzieci  za  swoje
środowisko  i  zdrowie,  świadomości  faktu,  że  każde  działanie  ma  wielokierunkowy  wpływ  na
środowisko i zdrowie, uświadomienie pozycji człowieka w przyrodzie, jego wpływu na środowisko
i zależność od środowiska, a także ocenę wpływu działalności człowieka na los ziemi.

„Wystrzałowe,  wybuchowe,  kolorowe  -  Fajerwerki” –  program  skierowany  jest  do
uczniów szkół podstawowych mający na celu uświadomienie zagrożeń płynących z nieostrożnego
używania fajerwerków.

„Uzależnienia” – celem programu jest przekazanie informacji o zagrożeniach zdrowotnych,
społecznych i moralnych spowodowanych zażywaniem szkodliwych substancji.  Używanie przez
dzieci  i  młodzież  alkoholu,  narkotyków  i  innych  środków  odurzających,  przy  jednoczesnym
obniżeniu granicy wieku, powodują konieczność podejmowania przez szkoły działań zmierzających
do eliminacji tych zjawisk.
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Poniżej przedstawiono dane z realizacji przedmiotowych programów w 2019 r.:

L.p. Temat spotkania
Ilość

uczestników
Liczba placówek

1. Ja i alkohol 110 1x SP
1x SOSW

2. Autochodzik 2275 12x Przedszkole
15x SP

1x Festyn

3. Bądź kumplem, nie dokuczaj 1255 2x Przedszkole
14x SP

4. Jestem bezpieczny 1390 4x Przedszkole
10x SP

5. O Florce, która chciała zostać piłkarzem (kontakt z 
obcymi)

1285 15x Przedszkole
4x SP

6. Cyberprzemoc
(gra)

3725
(700)

31x SP
(4x SP)

9x Szkoła Średnia

7. STOP dopalaczom 640 5x SP
4x Szkoła Średnia

8. Dziecko w sieci – spotkanie z rodzicami 450 2x SP
1x Szkoła Średnia

9. Dzik jest dziki, dzik jest zły 250 2x Przedszkole
1x SP

10. EkologJA 190 3x Przedszkole

11. Lekcja bezpieczeństwa 510 4x SP

12. Na straży porządku 395 4x Przedszkole
1x SP

13. Odpowiedzialność karna nieletnich 1390 10x SP
6x Szkoła Średnia

2x Bursa

14. Przemocy NIE 1315 18x SP
1x SOSW

15. Papierosy=uzależnienie 70 2x SP

16. Telefon komórkowy – wróg czy przyjaciel 440 7x SP

17. Dzień z życia 450 6x SP

18. Wystrzałowe, wybuchowe, kolorowe 80 2x SP

19. Bezpieczeństwo/Bezpieczne ferie 1002 3x Przedszkole
7x SP

20. Obchody tygodnia PCK 150 5x Przedszkole

21. Szkolenie Rady Pedagogicznej 30 1x SP

RAZEM 17 402

50 – Przedszkole
141 – SP

20 – Szkoła Średnia
2 – SOSW
1 – bursa
1 - festyn
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Łącznie  w  roku  2019  funkcjonariusze  zespołu  do  spraw  profilaktyki  w  ramach  wyżej
wymienionych  programów przeprowadzili  zajęcia  w 214  placówkach  oraz  na  jednym  festynie,
a udział w zajęciach wzięło 17 402 osoby – rodzice, uczniowie, nauczyciele, pedagodzy szkolni.

Z powyższych informacji  wynika,  że w 2019 r. Straż Miejska Miasta Lublin zrealizowała
znaczącą liczbę programów, w których, dzięki naszemu staraniu i zaangażowaniu, uczestniczyło
bardzo dużo dzieci  w wieku przedszkolnym, młodzieży ze szkół podstawowych,  gimnazjalnych
oraz ogólnokształcących oraz nauczycieli i pedagogów. Funkcjonariusze podczas prezentacji ww.
programów przeprowadzali m.in. różnego rodzaju konkursy, inscenizowali zabawne lub nietypowe
zdarzenia, sytuacje, scenki rodzajowe celem uatrakcyjnienia prezentacji, a uczestniczące w nich
dzieci nagradzane były drobnymi gadżetami i upominkami.

Projekt  „Edukacja  dla  bezpieczeństwa  dzieci  i  młodzieży:  STOP CYBERPRZEMOCY”,
który  rozpoczął  się  w  2018  roku  był  kontynuowany  w  roku  2019  w  ramach  programów
profilaktycznych Straży Miejskiej Miasta Lublin.  Funkcjonariusze z zespołu Profilaktyki  wspólnie
z  dzielnicowymi  Policji  z  rejonu danej  szkoły  przeprowadzali  zajęcia  edukacyjne dla  rodziców.
Każdy  z  uczestników  otrzymał  materiały  edukacyjne,  które  zawierały  informacje  z  obszaru
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz zapobiegania cyberprzestępczości.

W  dniach  26-27  września  2019  roku  zorganizowano  konferencję  podsumowującą  dla
nauczycieli,  wychowawców  oraz  opiekunów  dzieci  i  młodzieży  -  „Stop  cyberprzemocy”.
Organizatorem konferencji była Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.
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Monitoring wizyjny

W  realizacji  podstawowego  zadania,  jakim  dla
Straży  Miejskiej  jest  ochrona  spokoju
i  porządku w miejscach  publicznych  w dużym stopniu
pomocny był system monitoringu wizyjnego miasta, który
m.in. umożliwiał lub ułatwiał dyżurnym bazy wskazanie
miejsca  popełnionego  wykroczenia  porządkowego  czy
drogowego oraz pozwalał  szybciej  zlokalizować,  a tym
samym szybciej dotrzeć (zwłaszcza w okresie zimowym)
do  miejsca  przebywania  osób  bezdomnych.  Dyżurni
naszej  jednostki  obsługujący  monitoring  prowadzili
całodobowo  i  nieprzerwanie  obserwacje  miejsc
publicznych  w  przestrzeni  miejskiej.  Dzięki  sprawnej

współpracy  stanowiska  monitoringu  z  działaniem  służb  dyżurnych  bazy  oraz  patroli
interwencyjnych,  precyzyjne  dotarcie  do  miejsca,  wskazanego  przez  dyżurnego  monitoringu,
następuje  w  relatywnie  szybkim  czasie.  Ponadto,  w  przypadku  ujawnienia  przestępstwa  lub
wykroczenia,  na twardym dysku komputera zostaje zabezpieczony materiał,  który może służyć
w celu ustalenia sprawcy oraz okoliczności złamania prawa, a także być wykorzystany jako dowód
w toku prowadzonego postępowania sądowego. 

W 2019 r. dyżurni monitoringu zgłosili dyżurnym naszej jednostki ogółem 3 516 zdarzeń,
dotyczących:

• wykroczeń drogowych – 863,
• wykroczeń porządkowych – 2 653.

Szczegółowe dane w przedmiotowym zakresie przedstawiono w poniższym zestawieniu
zdarzeń przekazanych przez dyżurnych monitoringu do dyżurnych bazy za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2019 roku:

Wyszczególnienie Ilość wykroczeń

Wykroczenia drogowe 863

Wykroczenia porządkowe,
-w tym:

2 653

spożywanie alkoholu 366

zaśmiecanie 493

handel 20

osoby żebrzące 80

osoby leżące (śpiące) 656

reklamy 4

wyłudzanie pieniędzy 14

niszczenie mienia 12

bójki 1

graffiti 2

inne porządkowe 1 005

Razem 3 516

Stanowisko monitoringu wizyjnego znajduje się w Wydziale Bezpieczeństwa Mieszkańców
 i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin. 
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Strażnicy ratują życie i zdrowie 

Straż Miejska Miasta Lublin została wyposażona w osiem
defibrylatorów

Defibrylatory  są  na
wyposażeniu  pojazdów,  które  
w danym dniu są w służbie.
Przeszkoleni  funkcjonariusze
Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin
mieli  możliwość  stosować  je  by
móc  udzielić  pomocy  w  sytuacji
nagłego  zatrzymania  układu
krążenia.

Defibrylatory  serca  to
nowoczesne  i  niezawodne
urządzenia,  które  poprzez
specjalny  program  poprowadzą
ratującego  przez  cały  proces
ratunkowy.

W trakcie codziennej służby funkcjonariusze Straży Miejskiej niejednokrotnie spotykali się 
z  sytuacjami,  w  których  zagrożone  było  ludzkie  życie  lub  zdrowie.  Dzięki  szybkiej  reakcji
strażników wiele osób uzyskało niezbędną pomoc.

W  dniu  11  lipca  2019  r.  do
patrolu Straży Miejskiej  znajdującego
się  na  ul.  Wróblewskiego  podszedł
przechodzień,  który  wskazał,  że  na
przystanku  autobusowym  przy  Placu
Wolności  leży  nieprzytomny  starszy
mężczyzna.

Patrol  niezwłocznie udał się na
miejsce. Na przystanku znajdował się
leżący mężczyzna w wieku ok. 80 lat
oraz  wykonująca  mu  masaż  serca
kobieta.

Mężczyzna nie oddychał i nie można było wyczuć u niego tętna. Jeden z funkcjonariuszy udrożnił
drogi  oddechowe  mężczyzny  i  przejął  czynność  masażu  serca,  podczas  gdy  drugi  wezwał
Pogotowie Ratunkowe oraz przygotował do użycia defibrylator. Po użyciu defibrylatora mężczyzna
zaczął  oddychać,  wówczas  funkcjonariusze  ułożyli  go  w  pozycji  bezpiecznej,  umożliwiającej
oddychanie.  Po  chwili  przyjechała  wezwana  karetka  pogotowia.  Ratownik  medyczny
poinformował, że praca serca ustabilizowała się, a mężczyzna zostanie zabrany do szpitala przy
ul. Jaczewskiego.
Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy Straży Miejskiej z użyciem defibrylatora, jak również dzięki
kobiecie, która jako pierwsza podjęła czynność masażu serca, uratowano życie mężczyzny.
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Pomoc dzieciom

Straż  Miejska  Miasta  Lublin  w  2019  r.  w ramach  budowania  wizerunku  bezpiecznego
i przyjaznego miasta podejmowała szereg działań, w tym m.in.:

Udział  w  akcji  Pomóż Dzieciom
Przetrwać  Zimę  –  dorocznej  akcji
zbierania  trwałej  żywności,  środków
czystości,  ubrań,  zabawek,  słodyczy,
przyborów  szkolnych,  itp.  dla
potrzebujących rodzin.  Bierzemy w niej
czynny  udział  poprzez  m.in.:
zabezpieczanie miejsc zbiórek, transport
zebranych darów do magazynu,  pomoc
w magazynie, wystawę naszego sprzętu
i  wyposażenia  podczas  licznych
happeningów,  koncertów  i  pokazów,
towarzyszących ulicznej  zbiórce.

Udział w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – nasze
działania  to  doraźne  kontrolowanie  miejsc  zbierania  przez
wolontariuszy  darowizn  pieniężnych,  zabezpieczanie  imprez
odbywających się w ramach WOŚP. Wystawialiśmy i prezentowaliśmy
sprzęt  i  wyposażenie  radiowozów,  radiowozu   EKO-Patrolu,
wyposażenie  funkcjonariuszy,  a  także  prowadziliśmy  zajęcia  z
udziałem zestawu edukacyjnego Autochodzik. 
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Zabezpieczenie sezonu letniego

Zalew Zemborzycki

Na terenie Zalewu Zemborzyckiego znajdują się liczne plaże oraz ośrodki wypoczynkowe
i turystyczne:  Marina,  Słoneczny  Wrotków,  Dąbrowa  (kempingi,  restauracje),  rezerwat  leśny,
siedziby klubów żeglarskich, wyciąg dla narciarzy wodnych, wypożyczalnie sprzętu pływającego.
Główne zagrożenia dla ładu i porządku występujące w tym rejonie, to: nieprawidłowe obchodzenie
się i wykorzystywanie pływającego sprzętu wodnego, zakłócanie spokoju przez osoby nietrzeźwe,
kąpiel  w miejscach niedozwolonych,  kradzieże przedmiotów i  rzeczy pozostawionych na plaży,
zagrożenie  pożarowe  z  uwagi  na  rozpalane  grille  i  ogniska,  zaśmiecanie,  niszczenie  zieleni,
zagrożenia w ruchu pieszych, rowerów i pojazdów z uwagi na osoby niestosujące się do  zasad
ruchu drogowego, zagrożenia powodowane przez osoby wyprowadzające psy bez wymaganych
zabezpieczeń.

Działania naszej jednostki na terenie Zalewu Zemborzyckiego:
- funkcjonowanie sezonowego posterunku Straży Miejskiej Miasta Lublin nad Zalewem,
- patrol wodny na obszarze akwenu, zwracający szczególną uwagę na dzieci będące nad

wodą bez opieki  osób dorosłych,  kontrole dzikich kąpielisk,  reagowanie na wszelkiego rodzaju
wykroczenia popełniane na wodzie i linii brzegowej,

- zabezpieczanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
- prewencyjne patrole rowerowe wokół Zalewu, na terenach śródleśnych oraz ścieżkach

rowerowych.
Realizując w 2019 r. zadania na terenach Zalewu Zemborzyckiego, współpracowaliśmy z:

• Policjantami Komisariatu Policji  VII  Posterunku Wodnego z siedzibą na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego  „Marina".  Wspólnie  z  Policją  prowadziliśmy  łodzią  motorową
(od 1 czerwca do 2 września) systematyczne patrole na akwenie – wykonano 11 służb
mieszanych (strażnik/policjant).

• Rejonowym  Wodnym  Ochotniczym  Pogotowiem  Ratunkowym  - na  akwenie  wspólnie
z WOPR  prowadziliśmy  systematyczne  patrole.  Głównym  zadaniem  było  zwracanie
szczególnej uwagi na prawidłowe obchodzenie się i wykorzystywanie pływającego sprzętu
wodnego  oraz  podejmowanie  zdecydowanych  działań  wobec  osób  kąpiących  się
w miejscach niedozwolonych.
Podczas patrolowania  akwenu Zalewu Zemborzyckiego funkcjonariusze Straży Miejskiej

pomagali  załogom  kajaków,  rowerów  wodnych  i  łodzi  w  różnych  sytuacjach  i zdarzeniach.
Prowadzili  akcje  prewencyjne,  podczas  których  pouczano  załogi  łodzi  i kajaków  o obowiązku
posiadania i używania kamizelek asekuracyjnych. Brali udział w akcjach ratowniczych udzielając
pomocy:  załogom  łodzi  żaglowych,  załogom  kajaków,  załogom  rowerów  wodnych,  osobom
uprawiającym  inne  sporty  żeglarskie  (windsurfing  lub  kitesurfing)  oraz  osobom  kąpiącym  się
w miejscach niestrzeżonych.  

W 2019 r. mieszane patrole wodne (strażnik/policjant) wykonywały m.in:
• kontrole kąpielisk strzeżonych,
• kontrole przystani i wypożyczalni,
• kontrole łodzi pływających po akwenie,
• kontrole osób korzystających ze sprzętu wodnego.
Ponadto funkcjonariusze zabezpieczali  m.in. międzywojewódzkie mistrzostwa żeglarskie  

i zawody kajakowe.
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Sezon turystyczny

         W tym szczególnym okresie roku zwiększonym nadzorem objęte były:
• rejony oraz obiekty atrakcyjne i uczęszczane turystycznie:

- Zamek i Plac Zamkowy,
- Stare Miasto,
- Deptak przy ul. Krakowskie Przedmieście,
- reprezentacyjne place miejskie, np. Plac Litewski, Plac Łokietka,
- Ogród Saski,
- rejon Muzeum na Majdanku,
- rejon skansenu i ogrodu botanicznego na Sławinku.   

• dworce i przystanki komunikacji publicznej,
- Dworzec Główny PKP,
- Dworzec Główny PKS,
- przystanki komunikacji miejskiej szczególnie w rejonach atrakcyjnych turystycznie,

• rejony aktywnego wypoczynku:
- rejon zalewu Zemborzyckiego ,
- obszary parków miejskich i tereny leśne w granicach administracyjnych miasta,
- ciągi ścieżek rowerowych.

Głównymi zadaniami Straży Miejskiej w sezonie letnim były stałe i systematyczne kontrole:
• miejsc  publicznych,  w  których  spożywane  są  napoje  alkoholowe  ze  szczególnym

uwzględnieniem  osób  nieletnich,  oraz  pod  względem  zakłócania  porządku  i  spokoju
publicznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
- niszczenie urządzeń użytku publicznego,
- grupowanie się w miejscach publicznych osób nieletnich (boiska, skwery, parki),

• placówek  handlowych  pod  względem  porządkowym  oraz  przestrzegania  ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

• parków,  skwerów,  alejek  spacerowych,  ścieżek  rowerowych,  boisk  sportowych,
przystanków MPK pod względem porządku i spokoju publicznego.
Ponadto funkcjonariusze naszej jednostki zobowiązani byli do:

• reagowania  na  rażące  łamanie  przepisów  prawa  miejscowego  (np. dyscyplinowanie
właścicieli  psów w zakresie wyprowadzania psów bez smyczy oraz niesprzątania psich
odchodów, blokowanie głównych ciągów komunikacyjnych przez użytkowników pojazdów,
właściwe utrzymanie porządku i czystości w miejscach publicznych).
Poprzez kamery miejskiego monitoringu dyżurni naszej jednostki mają przez całą dobę pod

kontrolą wszystko to, co dzieje się w miejscach wypełnionych turystami. Dzięki kamerom dyżurni
„wyłapywali”  m.in.  osoby  żebrzące,  kieszonkowców  i  złodziei,  osoby  nietrzeźwe  zakłócające
spokój, kierowców pojazdów niestosujących się do zasad i przepisów ruchu drogowego.

W sezonie letnim nasza jednostka w powyższe rejony skierowała dodatkowe patrole piesze
i rowerowe,  a także zwiększyła kontrole miejsc publicznych,  w których spożywane były napoje
alkoholowe oraz pod kątem zakłócania porządku i spokoju oraz ciszy nocnej. 

Głównymi  punktami  tranzytowymi  lub  końcowymi  dla  turystów  niezmotoryzowanych
przybywających  do  naszego  miasta  były:  Dworzec  Główny  PKP oraz  Dworzec  Główny  PKS.
Główne zagrożenia ładu i porządku w tych rejonach to: kradzieże kieszonkowe, kradzieże bagażu
podróżnych,  wymuszenia  pieniędzy,  żebractwo,  zakłócanie  spokoju  przez  osoby  nietrzeźwe,
zaśmiecanie,  spożywanie  napojów  alkoholowych  i palenie  wyrobów  tytoniowych  w  miejscach
zabronionych.  Tu  również  zwiększona  była  częstotliwość  patroli  pieszych,  rowerowych
i zmotoryzowanych.
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Przykłady skutecznych działań 
Straży Miejskiej Miasta Lublin 

• Wykrycie i ukaranie sprawcy podrzucenia
śmieci
W grudniu dzielnicowi Straży Miejskiej stwierdzili przy ul.

Pliszczyńskiej na wysokości Zespołu Pałacowo-Parkowego dużą
pryzmę  śmieci,  wyglądających  jak  pozostałości  po  rozbiórce
domu. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym  

w  wysokości 500zł i zobligowany
do uprzątnięcia odpadów do dnia 16 grudnia.
Podczas  przeprowadzonej  rekontroli  stwierdzono,  że  wszystkie
odpady  zostały  uprzątnięte.  Sprawca  przedstawił  potwierdzenie
legalnego pozbycia się odpadów.

• Ujęcie nietrzeźwego kierującego
W grudniu  funkcjonariusze Straży Miejskiej  otrzymali

zgłoszenie  od  pracownika  monitoringu  miejskiego,  że
ul.  Fabryczną  w  kierunku  ul.  Bronowickiej  porusza  się
pojazd,  którego  kierowca  prawdopodobnie  znajduje  się
pod  wpływem  alkoholu.  Patrol  Straży  Miejskiej
zlokalizował  pojazd  przy ul.  Bronowickiej  i  uniemożliwił
kierowcy dalszą jazdę.

40- letni kierowca, poproszony o dokumenty, oświadczył,
że  nie  posiada  prawa  jazdy.  Oprócz  kierowcy,

w samochodzie znajdowało się dwoje pasażerów, 35-letni mężczyzna i 47-letnia kobieta. Gdy na
miejsce  przyjechał  patrol  Policji,  przeprowadził  badanie  zawartości  alkoholu  w  wydychanym
powietrzu u kierowcy. Badanie wykazało 1,39 mg/L alkoholu. Mężczyzna został przewieziony do
Komisariatu VI Policji celem przeprowadzenia dalszych czynności.

• Ujęcie sprawcy kradzieży
W grudniu do patrolu Straży Miejskiej znajdującego

się  przy  ul.  Kościuszki  podbiegli  kobieta  i  mężczyzna
informując,  że  przed  chwilą  mężczyzna  w  czarnej  kurtce
ukradł z pobliskiego sklepu dwa kartony papierosów i uciekł
w kierunku ul. Krakowskie Przedmieście. Strażnicy podjęli
pościg i po chwili ujęli mężczyznę na placu Litewskim.

Na  miejsce  wezwano  patrol  Policji,  któremu  przekazano
ujętą osobę. W trakcie potwierdzania danych zatrzymanego
okazało  się,  że  jest  on  poszukiwany.  19-letni  mężczyzna
został  przewieziony  na  I  Komisariat  Policji  celem
przeprowadzenia dalszych czynności.
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• Ujęcie sprawcy umieszczania 
napisów przy Placu Kaczyńskiego

W  dniu  21  września  około  godziny  01:00  strażnicy
miejscy  podczas  patrolu  zauważyli  mężczyznę,  który
umieszczał  napis  na  ścianie  budynku  Centrum  Kultury
przy Placu Lecha Kaczyńskiego w Lublinie.

Sprawca czynu został ujęty przez strażników. Z informacji
uzyskanych  od  dyżurnego  Straży  Miejskiej  peniącego
służbę w Centrum Monitoringu Miejskiego okazało się, że
mężczyzna  tej  samej  nocy  umieścił  również  napis  na

banerze znajdującym się także na Placu Lecha Kaczyńskiego. Sprawca został ukarany mandatem
karnym w wysokości 300 zł.

• Ujęcie sprawców zakłócania
porządku na Placu Litewskim
W nocy z 30 na 31 października 2019 r.  około

godz.  2.00  funkcjonariusze  Straży  Miejskiej  pełniący
służbę  patrolową  otrzymali  zgłoszenie  od  dyżurnego
Straży  Miejskiej  pełniącego  służbę  w  Centrum
Monitoringu  o  mężczyznach,  którzy  weszli  na  cokół
pomnika  Józefa  Piłsudskiego  na  Placu  Litewskim
i próbowali wspiąć się na rzeźbę konia. Patrol udał się na
miejsce,  gdzie  ujął  jedną  z  osób  biorących  udział
w zdarzeniu. Drugi z mężczyzn oddalił się i dzięki wskazaniom dyżurnego monitoringu został ujęty
na placu Mieczysława Krąpca. Obaj 21-letni mężczyźni zostali ukarani mandatami karnymi. 

Nabór do Straży Miejskiej Miasta Lublin 

W  roku  2019  w  jednostce  Straży
Miejskiej Miasta Lublin przeprowadzono dwa
nabory  na  stanowisko  strażnik  miejski  –
aplikant.  W  wyniku  naborów  przyjętych
zostało 13 osób,  co stanowiło  uzupełnienie
stanu etatów jednostki. 
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Podnoszenie kwalifikacji przez funkcjonariuszy
i pracowników Straży Miejskiej 

W roku  2019  funkcjonariusze  i  pracownicy  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin  uczestniczyli
w licznych szkoleniach, dzięki którym mieli możliwość podnoszenia swych kwalifikacji.

Przykładowe szkolenia, w jakich uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy Straży Miejskiej
w roku 2019:

W  ramach  poprawy  kondycji
i  sprawności  fizycznej   pracodawca
zapewnił  możliwość  korzystania  przez
funkcjonariuszy  z  sali  gimnastyczne
j  i  basenu.  Dwa  razy w tygodniu,  pod
czujnym  okiem  instruktora,
funkcjonariusze  doskonalą  swoje
umiejętności  w  technikach  stosowania
środków przymusu bezpośredniego oraz
samoobrony.
Podczas zajęć z zakresu kształtowania
sprawności  fizycznej,  strażnicy  miejscy
mają  okazję  rozwinąć  swoje  zdolności
motoryczne  poprzez  wykonywanie
ćwiczeń  zaprezentowanych  przez
instruktora,  a  także  uczestniczą

w różnych scenach, które zdarzają się podczas interwencji.

W  ubiegłym  roku  funkcjonariusze  Eko-
Patrolu  brali  udział  w  szkoleniu  związanym
z  pierwszą  pomocą  przedweterynaryjną  dla
zwierząt. Doskonalili swoją wiedzę i umiejętności
związane  z  zajmowaną  funkcją,  poznali  między
innymi  budowę  anatomiczną  zwierząt,  zasady
reanimacji  zwierząt  i  zakładania  opatrunków,
pierwszą pomoc w razie odmrożeń lub oparzeń,
jak  postępować  ze  zwierzęciem,  które  było
uczestnikiem wypadku komunikacyjnego,  zasady
udzielania  pierwszej  pomocy  w  razie  krwotoku,
ran ciętych lub złamań.
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Kontrole w Straży Miejskiej Miasta Lublin 

Kontrole zewnętrzne

W 2019 r. w Straży Miejskiej Miasta Lublin przeprowadzone zostały następujące kontrole:

1. Wojewody Lubelskiego zrealizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie –
kontrola wykonywania uprawnień określonych w art. 12 ustawy o Strażach Gminnych.
Straż  otrzymała  wystąpienie  pokontrolne,  z  którego  wynikało,  że  nie  zostały  ujawnione
nieprawidłowości  oraz  że  zasadnym  jets  kontynuowanie  przedstawionego  podczas  kontroli
sposobu  realizacji  zadań  poprzez  stosowanie  dotychczas  przyjętych  rozwiązań.  Wystąpienie
pokontrolne nie zawierało zaleceń.

2. Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin – kontrola bieżącego funkcjonowania
Straży.
Straż otrzymała wystąpienie pokontrolne, z którego wynikało, że funkcjonowanie jednostki zostało
ocenione pozytywnie z uwagami.  Wystąpienie obejmowało zalecenia,  z których realizacji  Straż
terminowo złożyła sprawozdanie.

3.  Wydziału  Bezpieczeństwa  Mieszkańców  i  Zarządzania  Kryzysowego  Urzędu  Miasta
Lublin – kontrola realizacji przedsięwzięć obronnych w latach 2017-2019.
Po kontroli Straż otrzymała protokół kontroli zawierający zalecenie, na którego realizację termin
jeszcze nie upłynął.
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Porównanie wyników działalności 
Straży Miejskiej Miasta Lublin za rok 2018 i 2019 

Opis 2018 2019

Liczba zgłoszeń od mieszkańców i instytucji: 39328 34773

Liczba interwencji 38776 37484

Mandaty karne ogółem 11087 100% 16077 100%

Na kwotę 1241120 zł 100% 1938755 zł 100%

Porządkowe 2829 25,5% 4374 27,2%

Na kwotę 315120 zł 25,39% 626445 zł 31,31%

Niszczenie zieleni 669 6,05% 2208 13,73%

101800 zł 8,20% 403550 zł 20,79%

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 759 6,85% 979 6,05%

75900 zł 6,11% 97900 zł 5,01%

Palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych 731 6,59% 501 3,15%

38940 zł 3,14% 28110 zł 1,49%

Zaniedbania czystościowe 151 1,37% 311 1,94%

27700 zł 2,25% 44150 zł 2,28%

Spalanie odpadów 69 0,63% 59 0,37%

12350 zł 0,99% 12200 zł 0,63%

Plakaty, reklamy itp. w miejscach niedozwolonych 37 0,11% 37 0,23%

5225 zł 0,11% 5225 zł 0,23%

Drogowe 8258 74,5% 11703 72,8%

Na kwotę 926000 zł 74,61% 1312310 zł 67,69%

Koperta inwalidzka 56 0,68% 83 0,71%

28300 zł 3,06% 41500 zł 3,16%

Holowanie pojazdów 477 487

Pouczenia: 5347 100% 5398 100%

porządkowe 909 17% 858 15,9%

drogowe 4438 83% 4540 84,1%

Zabezpieczenie imprez 437 629

Nietrzeźwi doprowadzeni do miejsca zamieszkania 63 48

Nietrzeźwi doprowadzani do Izby Wytrzeźwień 288 268
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Działania wykonane w poszczególnych dzielnicach
miasta Lublin

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Abramowice

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul. Barwna – zaśmiecona działka, na skutek działań podjętych przez dzielnicowego działka

została uporządkowana, śmieci uprzątnięto,
• ul. Wólczańska – bardzo duża ilość odpadów różnych została podrzucona na nieogrodzoną

działkę, wskutek działań podjętych przez dzielnicową sprawca został ukarany mandatem
karnym, uprzątnął zaśmiecony teren w wyznaczonym terminie,

• ul. Wólczańska – worki z trocinami zostały podrzucone na nieogrodzoną działkę,  wskutek
działań podjętych przez dzielnicową sprawca został  ukarany mandatem karnym i zabrał
odpady wyznaczonym terminie

• ul.  Wólczańska – dzikie  wysypisko śmieci  na działce,  wskutek  działań podjętych przez
dzielnicową działka została uprzątnięta

• ul.  Abramowicka  –  zaśmiecony trawnik,  na skutek  działań  podjętych  przez  dzielnicową
trawnik uprzątnięto

• ul. Osmolicka – zaśmiecony teren parkingu odpadami komunalnymi oraz uschniętymi liśćmi
– teren Zarządu Dróg i Mostów – na skutek działań podjętych przez dzielnicowego teren
parkingu uprzątnięto

• ul.  Żeglarska  –  zaśmiecona  działka,  na  skutek  działań  podjętych  przez  dzielnicowego
działka została uprzątnięta

• ul.  Abramowicka pętla  MPK – zaśmiecony teren,  na skutek  czynności  podjętych przez
dzielnicowego teren został uprzątnięty

• ul.  Abramowicka  –  nieporządek  wokół  kontenerów  na  odzież,  na  skutek  czynności
podjętych przez dzielnicowego teren został uprzątnięty

• ul. Klonowica - nieporządek wokół kontenerów na odzież, na skutek czynności podjętych
przez dzielnicowego teren został uprzątnięty

• ul.  Klonowica,  Szymonowica  –  oblodzony,  nieodśnieżony  chodnik,  na  skutek  działań
podjętych  przez  dzielnicową zaniedbania  dotyczące  zimowego utrzymania  dróg zostały
usunięte, zarządcy terenu przypomniano o jego obowiązkach, 

• ul. Abramowicka 28 – błoto na poboczu związane z przebudową drogi utrudnia dojście do
sklepu  Stokrotka,  na  skutek  rozmowy  dzielnicowej  z  kierownictwem  firmy  STRABAG
miejsce zostało oczyszczone z błota,

• ul.  Wólczańska  -  stare,  suche  drzewa  rosnące  przy  rzece  Czerniejówka  stanowią
zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia mieszkańców, jedno z drzew runęło na ogrodzenie
posesji  niszcząc  je,  o problemie  niebezpiecznych  drzew  powiadomiono  Państwowe
Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie,  stan  prawny  nieruchomości  stanowiącej
powierzchniowe wody płynące jest nieuregulowany

• ul. Wólczańska – w kilku miejscach gałęzie wystają poza ogrodzenie posesji co utrudnia
przejazd pojazdów i uszkadza karoserię aut, po rozmowie z mieszkańcami gałęzie zostały
skrócone

• ul.  Wólczańska  –  suche  gałęzie  wysokich  drzew  rosnących  przy  ogrodzeniu  posesji
zagrażają  przechodniom,  na  skutek  działań  podjętych  przez  dzielnicową  zaniedbania
zostały usunięte
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• ul.  Odległa  – kontrola w firmie  produkującej  meble dotycząca sposobu pozbywania się
odpadów,  właściciel  został  ukarany  mandatem  karnym  i  zobowiązany  do  podpisania
umowy na wywóz nieczystości, na skutek działań podjętych przez dzielnicową właściciel
firmy podpisał umowę,

• ul. Odległa – kontrola w firmie działającej od niedawna, właściciel został pouczony przez
dzielnicową  o  obowiązku  podpisania  umowy  na  wywóz  odpadów,  wywiązał  się
w wyznaczonym terminie

• ul.  Odległa – kontrola w firmie dotycząca umowy na wywóz odpadów,  właściciel  został
pouczony przez dzielnicową o jego obowiązkach i zobowiązał się do podpisania umowy

• ul. Abramowicka – baza STRABAG – hałas, zakurzenie okolicy, podczas napraw sprzętu
zakłócanie ciszy nocnej,  na skutek dobrych relacji  dzielnicowego z kierownictwem firmy
STRABAG uciążliwości dla mieszkańców posesji są łagodzone,

• ul.  Abramowicka  –  zabłocona  ścieżka  rowerowa  oraz  chodnik,  tworzą  się  kałuże,
przekazano pismem do ZDiM

2. Zaniedbania porządkowe w trakcie realizacji
• ul.  Odległa  – nieprzyjemny zapach wydobywający się  z  wentylacji  zakładu stolarskiego

utrudnia  okolicznym  mieszkańcom  normalne  funkcjonowanie,  dzielnicowa  kilkukrotnie
przeprowadziła rozmowę z właścicielem firmy, który przedstawił aktualną umowę na wywóz
odpadów. W sprawie zostały również przeprowadzone rozmowy z pracownikiem Wydziału
Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  Lublin  oraz  z  pracownikami  Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie,  sprawę przekazano pismem do WOŚ UM
Lublin 

• ul. Żeglarska – zaśmiecona działka, kontakt z właścicielem
• ul. Żeglarska – dzikie wysypisko śmieci, kontakt z właścicielem
• ul. Makowa 4c – kontrole dotyczące spalania odpadów w piecu

3. Sprawy dotyczące osób bezdomnych
Skontrolowano 1 miejsce przebywania osób bezdomnych – jedna osoba pod stałą opieką 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

4. Miejsca pod stałą kontrolą
• ul.  Abramowicka  –  systematyczne  kontrole  p/w  polewania  powierzchni  bazy  wodą  co

zapobiega kurzeniu się, dokuczliwy hałas z bazy sprzętu ciężkiego,
• ul. Abramowicka  – żebractwo na parkingu sklepu BIEDRONKA ,
• ul. Wólczańska – psy bez opieki na drodze, spalanie odpadów,
• ul. Podleśna - podrzucanie śmieci do lasu, spalanie odpadów,
• ul. Żeglarska (gruntowa) – podrzucanie śmieci, bezdomni,
• ul. Abramowicka – kontrole dotyczące spożywania alkoholu w pobliżu sklepu 
• ul.  Żeglarska  –  osoba  bezdomna,  podopieczna  MOPR  przebywająca  w  opuszczonych

altanach działkowych, stałe kontrole 
• Stała  współpraca  z  Wydziałem  Ochrony  Środowiska  dotycząca  deklaracji  na  wywóz

nieczystości z posesji 
• ul.  Barwna – kontrole dotyczące wypalania odpadów w ognisku,  zaśmiecania lasu oraz

spożywania alkoholu
• Stałe kontrole dotyczące niszczenia trawników.

5. Cele na 2020 rok
Kontynuowane intensywne kontrole dotyczące właścicieli psów pod względem prawidłowej

opieki  nad  nimi  jak  również  kontrole  spalania  właściwego  opału  w domkach  jednorodzinnych,
składowania odpadów i kompostowania, porządku na posesjach. Planowane są również kontrole
koszenia  suchych traw na  nieużytkach co uchroni  przed ich  ewentualnym pożarem,   kontrole
dotyczące zaśmiecania terenu przy rzece Czerniejówka oraz spożywania alkoholu w miejscach
niedozwolonych.  Miejsca,  w  których  dochodzi  do  niszczenia  mienia  będą  pod  stałą  kontrolą.
Pełniony  będzie  nadzór  nad  właściwym  parkowaniem  w  stałych  miejscach  w  okolicy  ul.
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Abramowickiej i Podleśnej. Stała i ścisła współpraca z Radą Dzielnicy Abramowice oraz Radnymi
Miejskimi rozwiąże wiele problemów nurtujących mieszkańców dzielnicy. 

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Bronowice

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul. Biłgorajska 22 – śmieci przy kontenerach, rozmowa z ADM Śródmieście podstawiono

większe kontenery.
• ul. Dr. M. Majdanka – za przystankiem na terenie zielonym duża ilość śmieci przekazano

do  Biura Miejskiego Architekta Zieleni.
• ul.  Jesienna  3  –  ubytek  w  trawniku  przy  studzience  kanalizacyjnej  rozmowa  w  PSM

Kolejarz, ubytek został uzupełniony.
• ul. Pogodna – utrudnienia w ruchu pieszych przy przejściach dla pieszych nie stwierdzono

w czasie kontroli. 
• ul.  Składowa  -  opony,  śmieci  na  terenie  TBV  po  rozmowie  teren  został  ogrodzony  i

sprzątnięty.  
• ul. Lotnicza a Krańcowa – zaśmiecona działka należąca do WGK, sprzątnięta. 
• ul. Krańcowa 109 – zaśmiecony pas drogi należący do ZDIM, przekazano do realizacji.
• ul. Łabędzia 13 – zaśmiecone schody i uszkodzone poręcze  przekazano notatkę służbową

do realizacji przez właściwy wydział urzędu miasta, zgłoszenie zostało zrealizowane.
• ul. Krańcowa 106 a Dr. M. Majdanka 26 - zwisająca gałąź z drzewa rosnącego przy bloku

sprawę przekazano do WGK, zaniedbanie zostało usunięte.
• ul. Kąpielowa – zaśmiecony wał rzeki Bystrzycy, przekazano notatką do realizacji  Wody

Polskie.
• ul. Sokola 13-15 – postój na trawie, stałe kontrole.
• ul.  Pogodna 50 – worki  z liśćmi w pasie drogi przekazano do sprzątnięcia przez Biuro

Miejskiego Architekta Zieleni. 
• Al.  Witosa -  za przystankiem MPK -  zaśmiecony teren rozmowa z  obsługą techniczną

sklepu zaniedbania uprzątnięte. 
• ul. Chemiczna – zaśmiecony pas drogi, przekazano do realizacji. 
• ul. Grabskiego 25 – ze studzienki wybija szambo, kontrola nie stwierdzono.
• ul.  Firlejowska  –  przestawiona  metalowa  kładka  nad  rowem  prowadząca  nad  rzekę

Bystrzycę - została usunięta.
• ul. Firlejowska - niszczenie chodników przez pojazdy ciężarowe, kontrola na miejscu nie

wykazała zniszczonych chodników.
• ul. Lotnicza 8 – brudna flaga zwisająca z okna na parterze, rozmowa z lokatorem odświeżył

flagę i ponownie ją powiesił.
• ul. Placowa 1 – zaśmiecony teren przyległy do prywatnej nieruchomości, został sprzątnięty

przez właściciela.
• ul. Ordonówny – zaśmiecony pas drogi, przekazano do Biura Miejskiego Architekta Zieleni.
• ul.  Dr.  M.  Majdanka  –  w  pasie  drogi  rośnie  żywopłot,  który  utrudnia  pieszym  ruch

chodnikiem, przekazano do Biura Miejskiego Architekta Zieleni.
• ul. Bronowicka 36 – zaśmiecony pas drogi, przekazano do realizacji przez ZDIM.
• ul. Dr. M. Majdanka – śmieci przy ogrodzeniu placu zabaw - sprzątnięte. 
• ul.  Sowia 4 – zarośnięty zieleniec i  chodnik, teren uprzątnięty po rozmowie z zarządcą

terenu.
• ul. Pogodna 28A-28 - zaśmiecona działka - sprzątnięte.
• ul. Bronowicka a ul. Krępiecka – zwisająca gałąź, przekazano notatką do realizacji Wodom

Polskim.
• ul.  Bronowicka a ul.  Fabryczna – zaśmiecone koryto rzeki Bystrzyca -  w chwili  kontroli

zgłoszenie się nie potwierdziło.
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• Oś. Pogodna – zgłoszenie od PSM Kolejarz w sprawie zaśmieconych działek miejskich
przekazano do realizacji do ZDIM oraz WGK.

• ul. Bronowicka - mostek żelazny- śmieci po sprzątaniu społecznym zabrane przez ZDIM.
• ul. Majdan Tatarski 23 – zgłoszenie od PSM Kolejarz dotyczy podrzucania śmieci do altany,

przeprowadzono kontrolę umów na wywóz odpadów stałych, bez uwag w czasie kontroli,
podrzucania śmieci nie stwierdzono.

• ul. Plagego i Laśkiewicza 9 – śmieci przy altanie, która podzielona jest na dwie części tj.
LUB-KOM  i  ZG.  Gestor,  śmieci  zostały  zabrane  zgodnie  z  harmonogramem  wywozu
nieczystości.

• ul.  Puchacza  1-7  -  zgłoszenie  od  LUB-KOM dotyczy  spożywania  alkoholu,  dewastacji,
zaśmiecania - stałe kontrole, nie stwierdzono.

• ul.  Wrońska/ul.  Rozdroże  –  śmieci  przy  szkole  oraz  krzewy  utrudniające  przejściem
chodnikiem przekazano do realizacji przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni.

• ul. Lotnicza 3 – uszkodzona studzienka TP, przekazano do realizacji, studzienka została
naprawiona.

• ul. Sokola 17-19 – zalegający gruz, teren został uprzątnięty.
• ul. Bronowicka w kierunku rzeki – składowany piach, gruz z remontu instalacji elektrycznej

po zakończeniu prac teren został doprowadzony do stanu pierwotnego. 
• ul. Bronowicka od ul. Składowej do ul. Skibińskiej – odrosty korzeniowe młodych gałązek

utrudniające widoczność podczas włączania się do ruchu, przekazano do Biura Miejskiego
Architekta Zieleni - usunięto.

• ul.  Firlejowska  28B  –  nanoszenie  kamieni  i  układanie  ich  w  pasie  drogi,  rozmowa  z
działkowcem, usunął je z drogi.

• ul.  Krańcowa 107 – w pasie drogi uschnięte dwa drzewa, przekazano do wycinki przez
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni.

• ul. Zgodna a ul. Składowa – zachwaszczona działka, przekazano do WGK – spowodowano
wykoszenie działki.

• ul. Rataja a ul. Brzegowa – wysoka trawa w pasie drogi, przekazano do Biura  Miejskiego
Architekta Zieleni – wykoszona.

• ul.  Sokola  –  zgłoszenie  dotyczące  pryskania  chodników przez  administrację  LUB-KOM
preparatem chemicznym Rundup – przeprowadzono rozmowę, pracownicy przeszkoleni,
opryski robione są wczesnym rankiem innymi nieszkodliwymi preparatami.

• ul. Puchacza 19 – psy bez nadzoru i nie sprzątanie po nich, stałe kontrole, nie stwierdzono.
• ul.  Plagego  i  Laśkiewicza  9  –  wysoka  trawa  na  terenie  skweru  WGK -  po  zgłoszeniu

wykoszona.
• ul.  Chełmska  a  ul.  Łęczyńska  –  kontener  na  śmieci  stoi  na  chodniku  i  utrudnia  ruch

pieszym,  rozmowa  telefoniczna  z  ZNK,  kontener  został  przestawiony  na  podwórko
nieruchomości.

• ul.  Krańcowa  -  LUB  Hotel  –  reklama  Hotelu  w  pasie  drogi,  rozmowa  z  właścicielem,
reklama została przestawiona na teren nieruchomości.

• ul.  Wrońska - gałęzie z działki  Mak-Domu zwisają na chodnik miejski  -  po rozmowie u
przedstawiciela dewelopera gałęzie zostały podcięte.

• ul. Łabędzia – Centrum Młodzieżowe – worki z gruzem po remoncie mieszkania złożone na
terenie WGK – wykonawca uprzątnął teren.

• ul.  Krańcowa -  uschnięte  drzewa w pasie  drogi,  zachwaszczone klomby -  zaniedbania
zostały usunięte.

• ul. Parkowa – śmieci po sprzątaniu społecznym złożone na końcu ulicy zostały zabrane po
zgłoszeniu ZDIM.

• ul. Rudlickiego – zgłoszenie z VI Komisariatu Policji dot. psów bez nadzoru i nie sprzątania
po nich. Stałe kontrole - nie stwierdzono.

• ul. Łęczyńska 41 - bus blokuje chodnik przed nieruchomością, przeprowadzono rozmowę
z kierowcą, który przestawił pojazd we właściwe miejsce.

• al. Unii Lubelskiej vis a vis Gali - ubytki i nierówności w jezdni - przekazano do zarządcy
drogi, tj. ZDIM, zgłoszenie zostało zrealizowane.
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• ul. Krańcowa 107 - dot. działalności lokalu, uciążliwości polegających na wydobywaniu się
zapachów z pizzerii oraz awantur i głośnego zachowywania się klientów korzystających z
ogródka piwnego. Rozmowa z właścicielką lokalu, sprawdzenie stosownych umów, kontrola
bez uwag.

• Dr.  Męczenników  Majdanka  6  –  dotyczy  dokarmiania  gołębi,  zaśmiecania  pojazdów
służbowych - kilkukrotne kontrole nie potwierdziły powyższego.

• al. Witosa – skarpa - gabaryty w pasie drogi - przekazano do realizacji zarządcy drogi tj.
ZDIM.

• ul. Sokola - brak ogrodzenia i zabezpieczenia na placu zabaw - przeprowadzono rozmowę
z pracownikiem, który oświadczył,  że wykonawca czeka na decyzje ZNK co do budowy
ogrodzenia a na chwilę obecną teren zabezpieczony taśmą.

• ul. Podlaska - pustostan - tynk z elewacji sypie się na chodnik, kontrola nie potwierdziła
tego faktu, dodatkowo we własnym zakresie zabezpieczono budynek taśmą.

• ul. Wrońska - pustostan, niezabezpieczony budynek prywatny, po rozmowie z kierownikiem
technicznym budynek został zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

• ul. Wrońska – zaśmiecony liśćmi chodnik - kontrola zgłoszenia nie potwierdziła.
• ul.  Wrońska -   błoto na jezdni -  rozmowa z kierownikiem budowy, po interwencji  został

uruchomiony sprzęt czyszczący.
• ul.  Bronowicka  przy  przedszkolu  -   liście  z  chodnika  zmiecione  na  jezdnie,  rozmowa

z kierownikiem - zwrócenie uwagi.
• ul. Łabędzia 40 - podejrzenie użytkowania karty dla osoby niepełnosprawnej  przez osoby

do tego nieuprawnione. Po rozmowie okazało się iż użytkownikiem karty jest córka, która
ma dwoje chorych dzieci posiadających orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności oraz
karty inwalidzkie.

• ul. Zgodna – budynek ZNK niszczenie roślinności - w chwili kontroli stwierdzono remont
lokali użytkowych, niszczenia roślinności nie stwierdzono.

• ul.  Bronowicka  SP26  -  nieprawidłowe  parkowanie  busów  i  pojazdów  prywatnych  przy
skrzyżowaniu z ul. Firlejowską jak i linii podwójnej ciągłej. Rozmowa z Dyr. szkoły, który
oświadczył  iż  w/w  zdarzenia  mogą  występować  krótkotrwale  w  godz.  rannych
i  popołudniowych  gdy  do  szkoły  dowożone  i  odbierane  są  dzieci.  W/w  szkoła  jest
przeznaczona dla dzieci z opóźnieniem rozwojowym psycho-fizycznym.

• ul. Biłgorajska – zarośnięty i zaśmiecony chodnik przed posesją, rozmowa z właścicielem,
zaniedbanie zostało usunięte.

• ul.  Chemiczna  –  zaśmiecony  liśćmi  i  błotem  pas  drogi  -  przekazano  do  realizacji  dla
zarządcy drogi tj. ZDIM.

• ul. Pogodna – PSM Kolejarz nieprawidłowy postój pojazdu na alejce osiedlowej, w chwili
kontroli we wskazanym miejscu nie stwierdzono nieprawidłowości.

• ul.  Pogodna  –  postój  pojazdu  na  trawie,  niszczenie  roślinności,  wobec  kierowcy
zastosowano środki karne przewidziane prawem.

•
2. Sprawy dotyczące osób bezdomnych

Skontrolowano  4  miejsca  przebywania  osób  bezdomnych.  Kontrole  prowadzone  były
również z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

3. Miejsca objęte stałym nadzorem
• ul. Biłgorajska 35, 20 - spożywanie alkoholu przy sklepach spożywczych.
• ul. Plagego  i  Laśkiewicza  3a - spożywanie alkoholu. 
• ul. Pogodna 32 - nowy plac zabaw - spożywanie alkoholu, psy bez nadzoru.
• ul. Zimowa 14 – gromadzenie się osób bezdomnych, zaśmiecanie.
• ul. Biłgorajska a ul. Zgodna – dewastacje znaków drogowych.
• ul. Lotnicza 8 prześwit – spożywanie alkoholu.
• ul.  Parkowa  16  -  w  połowie  zawalony  budynek  mieszkalny,  stałe  kontrole  pod  kątem

przebywania osób postronnych.
• ul. Pogodna 28a, 42 – spożywanie alkoholu, postój na trawie.
• ul. Łabędzia 1- 11- niesprzątanie po psach.
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• ul. Dr. M. Majdanka 32-42 – niesprzątanie po psach, spożywanie alkoholu.
• ul.  Sokola  11-15 -  postój  pojazdów na  trawie,  niszczenie  roślinności  przeznaczonej  do

użytku publicznego.

4. Sprawy dotyczące wraków pojazdów
Odholowano  1  pojazd,  którego  stan  wskazywał,  że  jest  nieużywany.  Spowodowano

usunięcie przez właścicieli 2 wraków pojazdów.

5. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym
Spowodowano uprzątnięcie 4 miejsc na terenie dzielnicy.

6. Cele na 2020 rok
W dalszym ciągu kontrolowane będą miejsca, w których występuje problem spożywania

alkoholu  tj.  ul.  Biłgorajska,  ul.  Pogodna,  ul.  Plagego  i  Laśkiewicza  oraz   tereny,  gdzie  mogą
przebywać osoby bezdomne tj. ul. Zimowa, ul. Placowa, ul. Podlaska. Podczas pełnienia pracy
w dzielnicy prowadzona będzie kontrola prawidłowości wyprowadzanych psów tj. Park Bronowicki,
Pogodna,  Sokola,  Łabędzia  oraz  zwrócona  szczególna  uwaga  na pojazdy  nieużytkowane  od
dłuższego czasu blokujące miejsca parkingowe.  Dodatkowo skupiona będzie uwaga na kontroli
prawidłowości parkowania  pojazdów głównie przy ulicach: Bronowicka, Sokola, Łabędzia.

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Czechów

Południowy

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul. Kiepury - zaśmiecony chodnik, parking, teren zielony – przekazano do Zarządu Dróg i

Mostów oraz do Biura Miejskiego Architekta Zieleni - uprzątnięto.
• ul  Gen.  Fieldorfa  -  nieprawidłowy  postój  pojazdów  -  stałe  kontrole  prawidłowego

parkowania  na  chodniku  brak  1,5  m  przejścia  dla  pieszych  oraz  za  znakiem  ,,zakaz
zatrzymywania się”.

• ul. Kameralna 1 - wyprowadzanie psów w okolicy domu towarowego „Orfeusz”
• ul. Górska – zaśnieżone chodniki prowadzące do przedszkola nr 2-  przekazano do ZDiM -

chodnik odśnieżono.
• ul.  Związkowa  -  zaśnieżone  chodniki  prowadzące  do  przedszkola  nr  2-  przekazano

do ZDiM -chodnik odśnieżono.
• .ul.  Paganiniego  12  –  zaśmiecenie  terenów  miejskich  styropianem,  folią,  papierami

pochodzącymi  z  terenu  budowy-  przeprowadzono  rozmowę  z  kierownikiem  budowy
pouczono o konsekwencjach, tereny zostały uprzątnięte.

• Kompozytorów Polskich 3 – niszczenie roślinności, rozjeżdżanie trawników - stałe kontrole
zmierzające do wyeliminowania parkowania pojazdów.

• ul.  Lipińskiego 10 - zanieczyszczony pas drogi w okolicy kładek -przekazano do  Biura
Miejskiego Architekta Zieleni – posprzątano.

• ul.  Kosmowskiej-  zaśmiecony  pas  drogi  na  terenie  zielonym-  przekazano  do  Biura
Miejskiego Architekta Zieleni – posprzątano.

• ul. Północna - zalegające worki ze śmieciami na wysokości Górek Czechowskich – sprawę
przekazano do Biura Miejskiego Architekta Zieleni – worki zabrano.

• ul.  Rogowskiego- zaśmiecony teren zielony, przekazano do  Biura Miejskiego Architekta
Zieleni  – posprzątano.

• ul. Rogowskiego -zaśmiecona skarpa - przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej –
posprzątano.
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• ul.  Lipińskiego  9  -  zaniedbania  porządkowe  -  przekazano  WGK,  oraz Biura  Miejskiego
Architekta Zieleni -posprzątano.

• ul. Lipińskiego 10 A -zaśmiecony teren wokół garaży, terenó zielonych, dojścia do kładek -
przekazano do WGK  – posprzątano.

• ul.  Młodej  Polski  -  uszkodzona  nawierzchnia  drogi  -przekazano  do  ZDiM  w  trakcie
realizacji.

• ul. Młodej Polski – zaśmiecony pas drogowy - przekazano do Biura Miejskiego Architekta
Zieleni - posprzątano .

• ul. Lipińskiego- zaniedbania porządkowe w pasie drogi -przekazano do Biura Miejskiego
Architekta Zieleni posprzątano.

• ul. Smorawińskiego - zaniedbania porządkowe w pasie drogi -przekazano  Biura Miejskiego
Architekta Zieleni -posprzątano .

• ul. Kompozytorów Polskich - zaniedbania porządkowe w pasie drogi- tereny zielone - pismo
do Biura Miejskiego Architekta Zieleni -posprzątano .

• ul. Milenijna - Szeligowskiego - teren zielony zaśmiecony - przekazano do Biura Miejskiego
Architekta Zieleni - posprzątano . 

• ul.  Radzyńska- zniszczone trawniki -przekazano do Biura Miejskiego Architekta Zieleni -
posprzątano .

• ul. Bursaki – śmieci przy ogródkach działkowych – przekazano do BMAZ - posprzątano
• Al.  Spółdzielczości  Pracy  42-  zaniedbania  porządkowe-teren   Zarządku  Nieruchomości

Komunalnych- posprzątano.
• Al. Spółdzielczości Pracy 42- bezdomni - stałe kontrole.
• ul.  Kiepury – brak oznakowania ścieżki  rowerowej – przekazano do ZdiM- opracowanie

stałej organizacji ruchu. 
• ul. Braci Wieniawskich - zacienione latarnie przekazano ZDiM – w trakcie realizacji.
• ul.  Braci  Wieniawskich  –  zaśmiecane  zatoki  postojowe,  zalegające  liście  -teren  ZDiM

-w trakcie realizacji.
• ul.  Nowowiejskiego  –  wystające  gałęzie  na  chodnik  ul.  Kompozytorów  Polskich  -

przekazano do ZDiM -w trakcie realizacji.
• Górska – Młodej Polski- duża ilość śmieci podrzucona z rozbiórek pojazdów pod kontener

na odpady niebezpieczne – teren ZDiM -posprzątano.
• ul.  Braci  Wieniawskich  -  duża  ilość  liści  zalegających  na  miejscach  postojowych-

przekazano do posprzątania zarządcy - ZDiM – w trakcie realizacji.
• ul. Młodej Polski – nieprawidłowo zaparkowane pojazdy – droga w przebudowie 
• ul. Górska 1 – zalegające  świetlówki – przekazano do  Biura Miejskiego Architekta Zieleni

oraz do WOŚ – posprzątano.
• ul.  Młodej  Polski  -zaśmiecony  teren  zielony  –  przekazano  Biura  Miejskiego  Architekta

Zieleni.
• ul. Elsnera – zaśmiecone tereny zielone w okolicy przedszkola i szkoły- zalegające liście

przekazano zarządcy terenu – w realizacji.
• ul.  Braci  Wieniawskich  4-6  -miedzy  blokami  sterta  śmieci  i  mebli-  teren  Spółdzielni

Mieszkaniowej  „Czechów”  śmieci  przygotowane  do  wywozu.  Rekontrola  -  teren  czysty
śmieci zabrano.

• Braci Wieniawskich 5 – zaśmiecony teren zielony pod schodami budynku – w chwili kontroli
prace remontowe obiektu- przeprowadzono rozmowę z pracownikami, teren posprzątany.

• ul.  Braci  Wieniawskich  -  nieprawidłowy  postój  pojazdów  –  przeprowadzone  kontrole
nie wykazały nieprawidłowości.

• ul. Kaprysowa 5 - zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie na terenie boisk-
kontrole przeprowadzone nie wykazały tego typu zachowań.

• u. Organowa 2 – zaniedbania porządkowe- teren w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Cicha 8 - przeprowadzono rozmowę z zarządcą ,zaniedbania usunięto.

• ul.  Kameralna – przebywanie  osób bezdomnych,  którzy notorycznie  zaśmiecają  teren -
przeprowadzono  rozmowę  z  osobami  przebywającymi  we  wskazanym  rejonie,  teren
posprzątany.
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• ul.  Kompozytorów  Polskich  8-  weryfikacja  oznakowania  dojazdu  do  Stacji  Pogotowia
Ratunkowego   –  droga  wewnętrzna,  brak  organizacji  ruchu,  teren  w  zarządzie
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.

•  ul.  Braci  Wieniawskich  – zalegające gałęzie na trawnikach,  przekazano do Miejskiego
Architekta Zieleni- przeprowadzono, rekontrolę- gałęzie uprzątnięto.

• ul.  Koncertowa 7 – nieprawidłowy postój pojazdów na trawnikach, utrudniony dojazd do
klatek przez parkujące pojazdy, zalegające gałęzie po wichurze – przeprowadzono kontrole
rejonu.  W stosunku  do  właścicieli  pojazdów,  którzy  popełnili  wykroczenia  zastosowano
sankcje karne przewidziane prawem. Sprawa zalegających  gałęzi  po wichurze została
przekazana  do  Miejskiego  Architekta  Zieleni  (teren  posprzątany).  Problem  utrudnień
wynikających z parkowania  pojazdów na chodniku przed wejściem do klatki  schodowej
został  przekazany  do  zarządcy  tj.  „SM  Czechów”  -  chodnik  został  poszerzony,  celem
zwiększenia miejsc postojowych .

• ul. Koncertowa 7- zaśmiecone tereny zielone- przekazano do Miejskiego Architekta Zieleni.
- posprzątano.

• ul. Kameralna 5 – postój pojazdów na terenach zielonych – tereny w zarządzie prywatnej
spółki,  z  uwagi  na  planowane  inwestycje  tymczasowo  zarządca  terenu  zezwala  na
parkowanie pojazdów.

• ul. Kosmowskiej (ogródki działkowe) – przebywanie osoby bezdomnej, stałe monitorowanie
wskazanego  miejsca,  udzielono  informacji  o  możliwościach  uzyskania  pomocy  przez
ośrodki  wsparcia,  stała  współpraca  z  dzielnicowym  Policji   Komisariatu  Policji  V  oraz
MOPR.

• ul. Północna – zalegające liście na chodnikach- przekazano do ZDiM.
• ul.  Oratoryjna – nieprawidłowo odśnieżone parkingi,  ciągi  piesze -  chodniki  -  posypane

odśnieżone.
• ul. Chodźki - zaniedbania porządkowe, działka prywatna - posprzątano.
• ul. Chodźki - zaniedbania porządkowe, własność sklepu- posprzątano.
• ul. Mackiewicza- zaniedbania porządkowe, działka prywatna – posprzątano.
• ul. Szeligowskiego - zaniedbania porządkowe, własność „Shell” – posprzątano.
• ul. Koncertowa 7- przewrócone kontenery na odpady, zaniedbania porządkowe, własność

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” , zwrócono uwagę -posprzątano.
• ul. Młodej Polski 11 – zaśmiecony teren – posprzątano.
• ul. Lipińskiego 19 – zaśmiecenia wokół posesji – posprzątano.
• ul. Lipińskiego 15 - śliskie wjazdy na parkingi oraz pozostawione gabaryty - sprawdzono-

wjazdy na parkingi posypane a gabaryty usunięte.
• ul.  Północna  –  zaniedbania  porządkowe -  działkę  posprzątano  ,ogrodzenie  naprawione

przez właściciela.
• ul. Północna - zaniedbania porządkowe, działka prywatna – posprzątano.
• ul. Północna - zaniedbania porządkowe, działka prywatna – posprzątano.
• ul.  Oratoryjna–nieprawidłowe  parkowanie  pojazdów-  teren  Spółdzielni  Mieszkaniowej

Czechów  „Strefa  Ruchu”-  prowadzone  czynności  kontrolne,  w  przypadku  ujawnienia
czynów zabronionych zastosowane są środki karne, przewidziane prawem, 

• Poligon- zalegające śmieci – uprzątnięto.
• ul.  Nowowiejskiego  –  nieprawidłowości  w  postoju  pojazdów-  brak  możliwości  podjęcia

działań, teren bez stałej organizacji ruchu.
• ul. Smyczkowa 1 – bałagan przy pojemniku na frakcje suchą – przeprowadzono rozmowę

okolicznymi  punktami  usługowo-handlowymi  uczulono właścicieli  aby frakcja sucha była
wyrzucana do pojemnika.

• ul.   Braci  Wieniawskich  6,8,1A,-  bałagan  przy  pojemnikach  na  frakcję  suchą.  Teren
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”przeprowadzono rozmowę z administratorem  terenu,
problem  wynikał  z  braku  systematycznego  odbioru  odpadów,  poinformowano  organ
nadzorujący WOŚ.

• Koncertowa  5,5A  -  bałagan  przy  pojemnikach  na  frakcję  suchą.  Teren  Spółdzielni
Mieszkaniowej  „Czechów”przeprowadzono rozmowę z administratorem  terenu,  problem
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wynika  z  braku  systematycznego  odbioru  odpadów,  poinformowano  organ  nadzorujący
WOŚ.

• ul.  Północna  –  bałagan  na  posesji  –  teren  posprzątany,  gabaryty  zostały  wywiezione
po zgłoszeniu przez MPO.

• ul. Północna 19 – zaśmiecona, bardzo zarośnięta działka-teren posprzątany.
• ul.  Kameralna  7,  7a  –  nieprawidłowy  postój  pojazdów  -teren  bez  organizacji  ruchu,

prywatny, brak możliwości podjęcia działań.
• ul. Milenijna 10 – postój pojazdów na zakazie- znak ustawiony poza „Strefą Ruchu”
• ul.  Lawinowa  -  składowisko  opon,  gabarytów.  Teren  Spółdzielni  Mieszkaniowej

„Czechów”przeprowadzono rozmowę z administratorem  terenu, o konieczności usunięcia
zaniedbań- opony, gabaryty zabrano.

• ul.  Organowa  -  nieprawidłowy  postój  pojazdów-  teren  we  władaniu  SM  „Rudnik”
nieprawidłowe oznakowanie.

• ul. Solarza 1 – nieprawidłowo ustawione pojemniki na śmieci - pojemniki zabrane.
• ul. Lipińskiego 11- przepełniony kontener na odpady budowlane – kontakt z osobą, która

wykonuje  remont  mieszkania,  uzyskano  informację  że  kontener  zgłoszony  jest
do wywiezienia -rekontrola -kontener zabrany.

• ul. Nowowiejskiego 2 – śpiąca osoba bezdomna w altanie śmietnikowej - przeprowadzono
kontrolę-  nikogo nie zastano.

• ul.  Organowa  -  4,7,8,9,11,13  –  parkowanie  pojazdów  w  miejscach  przeznaczonych
wyłącznie  dla  mieszkańców posiadających  zezwolenia  –  teren  w zarządzie  Spółdzielni
Mieszkaniowej „Rudnik”. Nieścisłości z oznakowaniem terenu oraz nieprecyzyjne zasady
dystrybucji  jak  i  używania  zezwoleń.  Te  luki  w  systemie  są  wykorzystywane  przez
właścicieli  pojazdów  skutecznie  ograniczają  możliwości  podejmowania  interwencji.
Po uregulowaniu  i  wyjaśnieniu  wszystkich  nieścisłości  z  obiegiem  zezwoleń  oraz
oznakowaniem  terenu,  działania  co  do  osób  nieprawidłowo  parkujących  pojazdy  będą
podejmowane. 

• ul. Nowowiejskiego – sprawdzenie zgodności oznakowania terenu z nadesłaną organizacją
ruchu  przez  Nauczycielską  Spółdzielnię  Mieszkaniową  –  w  wyniku  przeprowadzonej
kontroli  stwierdzono niezgodności  z  oznakowania terenu z przesłaną organizacją  ruchu
uwagi  przekazano  zarządcy.  Oznakowanie  w  trakcie  realizacji  przez  zewnętrzną  firmę,
po zakończeniu zarządca powiadomi o ukończonych pracach.

• ul. Paganiniego 3 – parkowanie pojazdu na kopercie inwalidzkiej – koperta nieprawidłowo
oznakowana przekazano informację zarządcy terenu.

• ul.  Milenijna  8  –  parkowanie  pojazdu  przy  wyjeździe  z  garaży  podziemnych-  w  chwili
kontroli nie potwierdzono parkowania pojazdu

• ul.  Lipińskiego  11-  wysypisko  śmieci  pozostałość  po  zabranym  kontenerze  na  gruz  –
rozmowa z zarządca terenu śmieci zabrano.

• ul.  Paganiniego 3  -nieprawidłowe parkowanie  pojazdów –  zmiana oznakowania  kopert,
z uzyskanych informacji  teren jest  w  trakcie  reorganizacji,  planowane jest  wyznaczenie
nowych miejsc parkingowych.  W związku z powyższym kontrole we wskazanym rejonie
prowadzone są w stosunku do niszczenia roślinności.

• ul. Paganiniego 9- zakłócanie spokoju od rana do godz. 15:00 przez prowadzone zajęcia
w szkole przy ul. Radzyńskiej – przygotowania młodzieży do apelu.

• ul. Paganiniego 15- spożywanie alkoholu na ławce, nie potwierdzono. 
• ul.  Fieldorfa  5-  sprawa  dotyczy  uciążliwego  zachowywania  się  psów  –  skontrolowano

wskazane  miejsce  nie  stwierdzono  zaniedbań  w  stosunku  do  utrzymania  zwierząt.
Przeprowadzono  z  opiekunem  psów  rozmowę  w  sprawie  skarg  mieszkańców  na
uciążliwość zachowań zwierząt.

2. Sprawy dotyczące osób bezdomnych
Skontrolowano 5 miejsc przebywania osób bezdomnych. Kontrole prowadzone były 

również z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

3. Miejsca objęte stałym nadzorem
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• ul. Szeligowskiego – wiadukt - spożywanie alkoholu, zaniedbania porządkowe.
• ul. Lawinowa, Braci Wieniawskich – kontrole wyprowadzania psów i sprzątania po nich.
• ul. Wąwóz Paganiniego -Organowa wyprowadzanie psów, ład i porządek.
• ul. Lipińskiego 10A – spożywanie alkoholu okolice sklepów.
• ul. Rogowskiego  – spożywanie alkoholu, ład i porządek.
• ul. Paganiniego 9 – spożywanie alkoholu, okolice sklepów.
• ul.  Młodej  Polski  –  zakłócanie  spokoju,  spożywanie  alkoholu,  osoby bezdomne,  altany

śmietnikowe .
• ul. Kompozytorów Polskich 8 – rozjeżdżanie trawników, niszczenie zieleni.
• ul. Górska - tereny sportowe, spożywanie alkoholu-  okolice sklepów. 
• ul. Solarza – zaśmiecanie, podrzucanie śmieci.
• Wąwóz Organowa, Paganiniego, Nowowiejskiego, Młodej Polski – wyprowadzanie psów,

sprzątanie po nich.
• ul. Lawinowa – nieprawidłowy postój pojazdów za B-36 „zakaz zatrzymywania się”.
• ul. Oratoryjna – nieprawidłowy postój pojazdów w „Strefie Ruchu”.
• ul. Kiepury - niszczenie zieleni
• ul. Koncertowa Park Sportowy – stałe kontrole gromadzenia się osób bez stałego miejsca

zamieszkania.
• ul Gen. Fieldorfa - nieprawidłowy postój pojazdów - stał kontrole prawidłowego parkowania

na chodniku brak 1,5 m oraz B-36.
• Kurantowa 6 – niszczenie zieleni, spożywanie alkoholu.

4. Sprawy dotyczące wraków pojazdów.
Spowodowano usunięcie przez właścicieli 13 pojazdów, których stan wskazywał, że nie są

używane (wraki). Na koniec roku 2019 w trakcie realizacji są 4 sprawy dotyczące wraków.

 5. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym

Spowodowano uprzątnięcie 22 miejsc na terenie dzielnicy.

6. Cele na 2020 rok
W dalszym ciągu kontrolowane bedą miejsca, w których występuje problem spożywania

alkoholu tj. ul. Szeligowskiego, Lipińskiego, Rogowskiego, Paganiniego, Górska oraz  tereny gdzie
mogą  przebywać  osoby  bezdomne  (park  sportowy  ul.  Koncertowa,  ul.  Kurantowa,  Skołuby,
Smyczkowa, Górki Czechowskie). Podczas pełnienia pracy w dzielnicy prowadzone będą kontrole
prawidłowości wyprowadzanych psów tj. ul. Lawinowa, ul. Braci Wieniawskich, wąwóz Organowa,
ul. Paganiniego, ul. Młodej Polski, ul. Kurantowa, ul. Koncertowa, ul. Skrzypcowa oraz szczególna
uwaga  zwrócona  będzie  na pojazdy  nieużytkowane  od  dłuższego  czasu  blokujące  miejsca
parkingowe.  Dodatkowo kontrolowane będą prawidłowości parkowania pojazdów w szczególności
ul. Lawinowa, Oratoryjna, Kiepury, Fieldorfa, Kompozytorów Polskich.

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Czechów Północny

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul. Harnasie 3 - zaśmiecony chodnik, parking teren zielony – uprzątnięto.
• ul Koncertowa – na wysokości budynku operowa 6,8,10 zaśnieżone chodniki – chodniki

odśnieżono, posypano piachem.
• ul. Bursaki – nieodśnieżone chodniki – chodniki odśnieżono.
• ul. Rapackiego -  nieodśnieżone chodniki – chodniki odśnieżono.
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• ul.  Związkowa  -  zaśnieżone  chodniki  prowadzące  do  przedszkola  nr  2  -  chodnik
odśnieżono.

• ul.  Szpinalskiego  –  za  Stokrotką  nieprawidłowe  parkowanie  pojazdów –  nieprawidłowe
oznakowanie drogi – ZDiM poprawił oznakowanie.

• ul. Harnasie 21 - zanieczyszczony pas drogi w okolicy parkinów - posprzątano 
• ul. Leszetyckiego – kontrole wyprowadzania psów i sprzątania po nich – nie stwierdzono

nieprawidłowości.
• ul.  Bołbotta  –  droga  po  pracach  wodociągowych  nie  została  prawidłowo  naprawiona  -

przekazano do ZDiM.
• ul. Dereckiego – wysypany gruz obok stacji trafo - usunięto zaniedbania
• ul. Choiny – zabłocona jezdnia – droga w przebudowie, zwrócono uwagę wykonawcy 
• ul. Żelazowej Woli - korty tenisowe, niezabezpieczona studzienka- przekazano informację

zarządcy w trybie natychmiastowym studzienkę zabezpieczono.
• ul.  Żywnego – postój  pojazdów na wjeździe do szkoły w sposób utrudniający wyjazd z

parkingu  szkolnego  –  przeprowadzono  kontrolę  wskazanego  miejsca  zwrócono  uwagę
kierowcom pojazdów o konieczności zachowania drożności przejazdu.

• ul.  Szwajcarska  -  niszczenie  roślinności  -  kontrole  interwencyjne  zmierzające  do
wyeliminowania parkowania pojazdów na trawnikach miejskich z wyłączeniem trawników
Wyższej Szkoły Sołeczno Przyrodniczej

• ul. Szpinalskiego – nieprawidłowy postój pojazdów – kontrole wykazały nieprawidłowości w
oznakowaniu ulicy, braki w oznakowaniu prawidłowego miejsc parkingowych, przejść dla
pieszych, skierowano pismo w sprawie weryfikacji oznakowania do zarządcy drogi.

• ul.  Śliwińskiego  1  -  nieczytelne  przejścia  dla  pieszych,  niewidoczne,  zarośnięte  znaki
drogowe – przekazano  do ZDiM.

• ul.  Symfoniczna  –  zaniedbania  porządkowe  przepełnione  kosze,  na  skutek  działań
dzielnicowego teren został posprzątany i kosze opróżnione.

• ul. Związkowa – zgłoszenie mieszkańca w sprawie reklam w pasie drogi - teren prywatny.
• ul. Beskidzka 5 – śmieci na ścieżce rowerowej,  wywrócone śmietniki, podpalone ekrany

dźwiękoszczelne - teren przy ścieżce posprzątany, zniszczone ekrany przekazano naprawy
do ZDiM.

• ul.  Operowa -  nieprawidłowy postój  pojazdów -  kontrole  wykazały nieprawidłowy postój
pojazdów brak wymaganego 1,5 m przejścia chodnikiem dla pieszych zastosowano środki
zapobiegawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• ul. Koncertowa – na odcinku od Lidla do ul. Melomanów, zaśmiecone tereny zielone pasa
drogowego, przekazano do Biura Miejskiego Architekta Zieleni w Lublinie.

• ul. Harnasie 3 – nie prawidłowo odśnieżone, ciągi piesze i chodniki – przekazano zarządcy
terenu „SM Czechów” - posypane i odśnieżone.

• ul  Żywnego  -zalegające  śmieci  przy  kontenerach  na  odpady  -  teren  Spółdzielni
Mieszkaniowej  „Czechów”przeprowadzono  rozmowę  z  administratorem  terenu,  problem
wynikał  z  braku systematycznego  odbioru  odpadów,  poinformowano organ nadzorujący
czyli Wydział Ochrony Środowiska. 

• Harnasie  11  -  zalegające  śmieci  przy  kontenerach  na  odpady  segregowane.  Teren
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” przeprowadzono rozmowę z administratorem terenu,
problem wynikał z braku systematycznego odbioru odpadów, 

• ul. Melomanów- pojazdy dostarczające towar do sklepów często blokują wyjazd z garaży w
godzinach porannych – przeprowadzono rozmowy z kierownictwem sklepów ustalono, że
towar będzie dostarczany w innych godzinach. 

• ul. Stefczyka 3 - uszkodzona studzienka telekomunikacyjna przekazano do zarządcy firmy
Orange - studzienka naprawiona.

• ul. Paderewskiego 10-14 - kontrola niszczenia roślinności, postój pojazdów na trawnikach -
kontrole we wskazanym rejonie nie wykazały nieprawidłowości.

• ul. Paderewskiego 4 – utrudnione przejście chodnikiem przez parkujące pojazdy - kontrole
we wskazanym rejonie nie wykazały nieprawidłowości.

66



• ul.  Króla Rogere 4 -  zalegające śmieci przy kontenerach na odpady - teren Spółdzielni
Mieszkaniowej  „Czechów” przeprowadzono rozmowę z administratorem terenu,  problem
wynikał z braku systematycznego odbioru odpadów- odpady uprzątnięte.

• ul.  Żywnego  8  -  bałagan  przy  pojemnikach  na  frakcję  suchą.  Teren  Spółdzielni
Mieszkaniowej „Czechów” przeprowadzono rozmowę z administratorem  terenu, problem
wynikał  z  braku systematycznego  odbioru  odpadów,  poinformowano organ nadzorujący
WOŚ.

• ul.  Harnasie  19  -  bałagan  przy  pojemnikach  na  frakcję  suchą.  Teren  Spółdzielni
Mieszkaniowej  „Czechów”przeprowadzono rozmowę z administratorem  terenu,  problem
wynika  z  braku  systematycznego  odbioru  odpadów,  poinformowano  organ  nadzorujący
WOŚ.

• ul.  Bieszczadzka  91  -  wysypisko  śmieci  przy  altanie  śmietnikowej.  Teren  w  zarządzie
Spółdzielni  Mieszkaniowej,  przeprowadzono  rozmowę  z  administratorem  terenu-
posprzątano.

• ul.  Operowa/Koncertowa  4  –  pomiędzy  posesjami  przepełniony  kontener  na  gruz,
porozrzucane śmieci - kontener z gruzem zabrany, zaniedbania usunięto.

2. Sprawy dotyczące osób bezdomnych
Skontrolowano  3  miejsca  przebywania  osób  bezdomnych.  Kontrole  prowadzone  były

również z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

3. Miejsca objęte stałym nadzorem
• ul. Szwajcarska – kontrola pod względem spożywania alkoholu
• ul. Leszetyckiego – kontrole wyprowadzania psów, sprzątania po nich.
• ul. Padarewskiego -  wyprowadzanie psów, ład i porządek.
• ul. Śliwińskiego – spożywanie alkoholu okolice sklepów.
• ul. Rogowskiego  – spożywanie alkoholu, ład i porządek.
• ul. Paganiniego 9 – spożywanie alkoholu, okolice sklepów.
• ul.  Żelazowej Woli  – zakłócanie spokoju,  spożywanie alkoholu,  przez osoby bezdomne,

śpiące w altanach śmietnikowych.
• ul. Żywnego – zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu przez osoby bezdomne.
• ul. Żelazowej Woli - tereny sportowe spożywanie alkoholu , prawidłowość wyprowadzania

psów i sprzątania po nich 
• ul. Solarza – zaśmiecanie, podrzucanie śmieci.
• ul. Padarewskiego – nieprawidłowy postój pojazdów zatoka „TAXI”.
• ul.  Króla  Rogera  –  nieprawidłowy  postój  pojazdów  w  „Strefie  Zamieszkania  ”-  brak

organizacji ruchu.
• ul. Harnasie – podrzucanie odpadów pod altany śmietnikowe.

4. Sprawy dotyczące wraków pojazdów.
Odholowano  2  pojazdy,  których  stan  wskazywał,  że  są  nieużywane.  Spowodowano

usunięcie przez właścicieli 11 wraków pojazdów. Na koniec roku 2019 w trakcie realizacji jest 5
spraw dotyczących wraków.

5. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym
Spowodowano uprzątnięcie 12 miejsc na terenie dzielnicy.

6. Cele na 2020 rok
W dalszym ciągu kontrolowane będą  miejsca, w których występuje problem spożywania

alkoholu  tj.  ul.  Szwajcarska,  Śliwińskiego,  Żelazowej  Woli,  Żywnego  oraz   tereny gdzie  mogą
przebywać  osoby  bezdomne  (ul.  Żelazowej  Woli,  ul.  Żywnego).  Podczas  pełnienia  pracy
w dzielnicy prowadzone będą kontrole prawidłowości wyprowadzanych psów tj. ul. Paderewskiego,
Leszetyckiego,  Żelazowej  Woli oraz  zwrócona  będzie szczególna uwagę  na pojazdy
nieużytkowane od dłuższego czasu blokujące miejsca parkingowe.  Dodatkowo kontrolowane będą
prawidłowości parkowania  pojazdów – głównie ul. Paderewskiego, Śliwińskiego,  Operowa.
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Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Czuby Południowe

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul.  Szmaragdowa  –  oblodzone  schody,  teren  należący  Gminy  Lublin -  usunięto

zaniedbania. 
• ul.  Szafirowa  -   wąwóz  zaśmiecony,  teren  należący  do  Gminy  Lublin -  usunięto

zaniedbania.  
• ul. Agatowa – oblodzony parking, teren prywatny.
• ul. Szczytowa  - zaśmiecony trawnik, teren należący do ZDiM - usunięto zaniedbania..
• ul. Ametystowa - zaśmiecony obszar przy żywopłocie, teren należący do ZDiM - usunięto

zaniedbania.
• ul. Bursztynowa– plakaty reklamujące proszki do prania, usunięte, osoba odpowiedzialna

ukarana.
• ul. Szmaragdowa – worki z liśćmi, teren Spółdzielni Mieszkaniowej - usunięto zaniedbania..
• ul. Jana Pawła II, Krochmalna – zaśmiecenie za pomnikiem NSZ, teren należący do ZDiM -

usunięto zaniedbania.
• ul.  Wyżynna 43 – gabaryty umieszczone na trawniku, teren Spółdzielni Mieszkaniowej -

usunięto zaniedbania.
• ul.  Wyżynna  29  –  pojemniki  na  odpady  umieszczone  w pasie  drogowym,  Spółdzielnia

Mieszkaniowa zmieniła lokalizację śmietników.
• ul. Perłowa 4 - zaśmiecony trawnik, teren należący do ZDiM - usunięto zaniedbania.
• ul.  Szmaragdowa 10 - bezdomna, po przeprowadzeniu czynności oraz poinformowaniu  

o instytucjach wspierających mężczyzna przestał przebywać w przedmiotowym miejscu.
• ul.  Węglinek  oraz  Perłowa  przy  myjni  samochodowej  –  zaśmiecony  teren  należący  

do Gminy Lublin oraz do ZDiM, uprzątnięty przy pomocy osób osadzonych.
• ul. Węglinek za garażami Agatowa 17 - teren należący do ZDiM – teren posprzątany.
• ul. Wyżynna, Filaretów - teren należący do ZDiM – teren posprzątany.
• ul.  Wyżynna 43 – 45,  stacja transformatorowa – teren zaśmiecony należący do PGE -

usunięto zaniedbania.
• ul. Szafirowa – fetor z lokalu użytkowego, teren prywatny.
• ul.  Wyżynna,  Filaretów  –  nieskoszona  trawa,  teren  należący  do  ZDiM -  usunięto

zaniedbania.
• ul. Szafirowa - teren należący do ZDiM - usunięto zaniedbania.
• ul. Szczytowa, schody - teren należący do ZDiM - usunięto zaniedbania.
• ul. Szczytowa 10 - teren należący do ZDiM - usunięto zaniedbania.
• ul.  Bursztynowa  –  Perłowa  -  zaśmiecona  działka.  Teren  należący do  ZDiM -  usunięto

zaniedbania.. 
• ul.  Bursztynowa 24 – wysoka trawa,  działka  prywatna,  po zasugerowaniu właścicielowi

problemu teren został wykoszony.
• ul. Szmaragdowa 4 - teren należący do ZDiM - usunięto zaniedbania..
• ul.  Szafirowa  8  –  teren  miejski,  uprzątnięty  przez  osobę  odpowiedzialną  

za zaśmiecenie.

2.     Miejsca objęte stałym nadzorem
• Wąwóz Jana Pawła II – pod kątem spożywania alkoholu oraz wyprowadzania psów.
• ul. Węglinek – kontrola pod kątem wyprowadzania psów oraz podrzucania śmieci.
• ul. Szafirowa – kontrole pod kątem wykroczeń porządkowych związanych z budową. 

3.    Sprawy dotyczące wraków pojazdów
Dzięki działaniom dzielnicowego Straży Miejskiej usunięto 14 wraków z terenu dzielnicy. 
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4. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym
Podczas sprzątania terenów dzielnicy przy pomocy osób osadzonych w Areszcie Śledczym

uprzątnięto ponad 5 m³ odpadów. 

5. Cele na rok 2020
W dalszym ciągu kontrolowane będą miejsca, w których występuje problem spożywania

alkoholu tj. wąwóz Jana Pawła II, Bursztynowa, Ametystowa, Wyżynna oraz  tereny gdzie mogą
przebywać  osoby  bezdomne-  ul.  Szmaragdowa  i  ul.  Bursztynowa.  Podczas  pełnienia  pracy
w dzielnicy prowadzone będą kontrole prawidłowości wyprowadzanych psy w szczególności ul.
Węglinek,  Perłowa,  Bursztynowa  oraz  zwrócona  będzie  szczególna  uwaga  na pojazdy
nieużytkowane od dłuższego czasu blokujące miejsca parkingowe.  Dodatkowo skupiona będzie
uwaga na kontroli prawidłowości parkowania  pojazdów  na ul. Bursztynowej, ul. Szczytowa, ul. Na
Stoku, ul. Szafirowa jak i w całej dzielnicy.

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Czuby Północne

1.  Zrealizowane interwencje  drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy,  zaniedbania
porządkowe usunięte na skutek działań dzielnicowego

• ul.  Romantyczna  –  gruz  przy  posesji,  teren  administrowany  przez  ADM -  usunięto
zaniedbania.

• ul.  Ułanów –  ciągi  piesze  nieodśnieżone,  teren  administrowany  przez  ADM -  usunięto
zaniedbania.

• ul.  Różana  – ciągi  piesze nieodśnieżone,  teren administrowany przez ADM -  usunięto
zaniedbania.

• ul. Dziewanny – ciągi piesze nieodśnieżone, teren administrowany przez ADM - usunięto
zaniedbania.

• ul. Jutrzenki – przepełniony pojemnik na odpady niebezpieczne, własność WOŚ - usunięto
zaniedbania.

• ul. Różana – przepełniony pojemnik na odpady niebezpieczne, własność WOŚ - usunięto
zaniedbania.

• ul. Orkana – tereny należące do Gminy Lublin, zaśmiecone - usunięto zaniedbania.
• ul.  Biedronki  –  teren  należący  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów,  zaśmiecone -  usunięto

zaniedbania.
• ul. Jutrzenki – tereny należące do Gminy Lublin, zaśmiecone - usunięto zaniedbania.
• ul.  Ułanów –  tereny należące  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów oraz  właścicieli  prywatnych,

zaśmiecone - usunięto zaniedbania.
• ul.  Różana  –  tereny  należące  do  Gminy  Lublin  oraz  ZDiM,  zaśmiecone -  usunięto

zaniedbania.
• ul. Herbowa – zaśmiecony teren prywatny - usunięto zaniedbania.
• ul. Hetmańska, Szaserów, Rycerska – zaśmiecone tereny należące do wielu podmiotów 

w tym Gminy Lublin, PGE - usunięto zaniedbania.
• ul. Poznańska  – zaśmiecony teren prywatny - usunięto zaniedbania.
• ul. Dragonów – zaśmiecone okolice „orlika”, teren Gminy Lublin - usunięto zaniedbania.
• ul.  Fantastyczna  –  gruz  przy  posesji,  teren  administrowany  przez  ADM -  usunięto

zaniedbania.
• ul.  Matki  Teresy z  Kalkuty –  teren należący do Zarządu Dróg i  Mostów,  zaśmiecone -

usunięto zaniedbania.
• ul. Biedronki – przepełniony pojemnik na odpady niebezpieczne, własność WOŚ - usunięto

zaniedbania.
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• ul.  Dragonów  -  teren  należący  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów,  zaśmiecone -  usunięto
zaniedbania.

• ul.  Herbowa  –  wysoka  trawa,   teren  należący  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów -  usunięto
zaniedbania.

• ul.  Kaczeńcowa,  Poznańska,  ścieżka  pieszo  rowerowa  –  teren  w  trakcie  budowy,
zaśmiecony - usunięto zaniedbania.

2. Miejsca objęte stałym nadzorem:
• ul. Rycerska, Skate Park – stałe kontrole pod kątem wykroczeń.
• ul. Różana – psy wyprowadzane bez nadzoru.
• ul. Biedronki – okolice szkoły, nieprawidłowy postój pojazdów.
• ul. Szaserów – niszczenie roślinności.
• ul. Watykańska – siłownia na powietrzu, kontrole pod kątem wykroczeń.
• Osiedle Skarpa – osoby bezdomne, spożywanie alkoholu.

3.    Sprawy dotyczące wraków pojazdów
W 2019 roku w wyniku działań dzielnicowego Straży Miejskiej z terenu dzielnicy usunięto

19 wraków pojazdów. 

4. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym:
Głównymi  miejscami sprzątania były przejścia  podziemne pod Armii  Krajowej,  Orkana,  

Jana Pawła II,  Kaczeńcowa. W okresie zimowym  likwidowane były też miejscowe oblodzenia,
przykładem mogą być schody na ternie Gminy Lublin przy ulicy Herbowej. Ogólna ilość odpadów
zebrana w czasie sprzątania wyniosła ponad 5 m³.

5. Cele na 2020 rok:
W dalszym ciągu kontrolowane będą miejsca, w których występuje problem spożywania

alkoholu  tj.  osiedle  Skarpa,  Fantastyczna,  ul.  Przytulna,  ul.  Radości  oraz   tereny gdzie  mogą
przebywać osoby bezdomne - ul. Radości, ul. Romantyczna. Podczas pełnienia pracy w dzielnicy
prowadzone  będą  kontrole  prawidłowości  wyprowadzania  psów  w  szczególności  ul. Różana,
Fantastyczna, ul. Jutrzenki oraz zwrócona będzie szczególna uwaga na pojazdy nieużytkowane od
dłuższego czasu blokujące miejsca parkingowe.  Dodatkowo skupiona będzie uwaga na kontroli
prawidłowości parkowania  pojazdów  na ul. Szaserów, ul. Biedronki, ul. Dziewanny jak i w całej
dzielnicy.

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Dziesiąta

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul. Garbarska – ul. Wspólna – na skutek działań dzielnicowego uprzątnięto tereny miejskie.
• ul. Herberta – uprzątnięto pas drogowy przy stacji rowerów.
• ul. Nadrzeczna 16 – usunięto worki ze śmieciami tworzące wysypisko przy drodze.
• ul. Przedłużenie ulicy Korczaka – odchwaszczono i oczyszczono ze śmieci.
• ul. Wita Stwosza – uprzątnięto wysypisko z miejskiej działki.
• ul. Siemiradzkiego – uprzątnięto plac zabaw Zielony Zakątek.
• ul. Mickiewicza – wycięto gałęzie krzewów ograniczające przejście chodnikiem.
• ul. Garbarska – oczyszczono nieutwardzony teren przy tunelu kolejowym.
• ul. Dąbrowska 24 – oczyszczono ze śmieci i odchwaszczono miejską działkę.
• ul.  Dąbrowska  –  wykoszono  wysokie  trawy  w  pasie  drogowym  utrudniające  przejście

chodnikiem.
• ul. Nowy Świat 35 -  uprzątnięto parking i tereny zielone z zalegających śmieci.
• ul. Pawia – Wspólna uprzątnięto tereny zielone przy rzece.

70



• ul. Nadrzeczna - posprzątano pas drogi przy Ogrodach Działkowych.
• ul. Pułaskiego 50 przejście do Słowackiego oczyszczono ze śmieci i wysypiska opon.
• ul. Korczaka –  ul. Łukasińskiego uprzątnięto zaśmiecony pas drogi.
• ul. Zemborzycka – uprzątnięto zaśmiecony pas drogi.
• ul. Kunickiego 49 – posprzątano śmieci i szkło przy dawnym III komisariacie.
• ul. Świętochowskiego 195 – pas drogowy oczyszczono ze śmieci.
• ul. Kunickiego 28a – usunięto śmieci  z pasa drogowego.
• ul. Zemborzycka – usunięto śliskość, lód, śnieg.
• ul. Zemborzycka – posprzątano miejską działkę.
• ul. Zamenhofa – posprzątano  deptak do ul. Sieroszewskiego.
• ul. Śniadeckiego – zlikwidowano wysypisko przy kontenerze na odzież.
• ul. Nadrzeczna – zgłoszono ubytki w nawierzchni, zostały uzupełnione.
• ul. Nowy Świat  - uprzątnięto zabłocenie jezdni.
• ul. Świętochowskiego -  posprzątano i wyrównano gruntowy odcinek w/w ulicy.
• ul. Kunickiego 69-71 usunięto śliskość i śnieg z chodników.
• ul. Tuwima 18 – zlikwidowano kontener na odzież generujący wysypisko śmieci .
• ul. Zamenhofa – spowodowano usunięcie pojemnika na odzież generującego powstawanie

wysypisk śmieci.
• ul. Zgłoszono do uprzątnięcia i wykoszenia brzegi rzeki Czerniejówki.   
• ul. Reja – liście  śmieci z pasa drogi oczyścił zarządca na skutek działań dzielnicowego.
• ul. Makowa – ZDiM uzupełnił ubytki w nawierzchni.
• ul. Łukasińskiego 19 – ZNK uprzątnął zatokę i altanę śmietnikową.
• ul. Dobra 1-3 - ZDiM oczyścił z chwastów pas drogowy.
• ul. Makowa – tereny zielone należące do ZDiM zostały wykoszone.
• ul. Generała Maczka – chwasty w psie drogowym zostały wykoszone.
• ul. Siemiradzkiego 34 – MOSIR uporządkował korty tenisowe.
• ul. Nadrzeczna – worki z pasa drogowego posprzątano.
• ul. Garbarska - śmieci przy rzece – teren uprzątnięty.
• ul. Dąbrowska 24 chwasty z miejskiej działki oraz trawa z chodnika zostały wycięte przez

zarządcę.
• ul. Kunickiego – posprzątany teren prywatnej posesji przez administratora.
• ul. Spacerowa – usunięto zaniedbania przy posesji.
• ul. Czeska – posprzątano gruz z budowy leżący na chodniku.
• ul. Kopernika – uprzątnięta niezamieszkała posesja.
• ul.  Porazińskiej  –  powiadomiono  Powiatowy  Inspektorat  Nadzoru  Budowlanego  o

zagrożeniu stwarzanym przez walący się budynek.
• ul. Kunickiego – doprowadzono do posprzątania i remontu drewnianej ubikacji.
• ul.  Mickiewicza  -   tereny  Rodzinnych  Ogrodów  Działkowych  zostały  kompleksowo

oczyszczone ze śmieci.
• ul. Wita Stwosza – właściciel  posprzątał  zieloną działkę.
• ul. Koźmiana – mieszkanka oczyściła trawnik i zaprzestała dokarmiania gołębi.
• ul. Sierpińskiego  – właściciel wywiózł  worki ze śmieciami z niezabudowanej posesji.
• ul.  Róży  Wiatrów -  administracja  osiedla  uporządkowała  I  naprawiła  uszkodzony plac

zabaw stanowiący zagrożenie dla dzieci.
• ul. Reja – właściciel uporządkował I odchwaścił niezamieszkałą działkę.
• ul. Kunickiego  – administrator posesji posprzątał przy altanie śmietnikowej oraz wywiózł

zalegające gabaryty.
• ul. Przybylskiego – właściciel działki usunął chwasty i śmieci.
• ul. Nowy Świat – administrator posprzątał teren posesji.
• ul. Nowy Świat – zarządca sklepu posprzątał teren wokół.
• ul. Świętochowskiego – wykoszona wysoka trawa na całej działce.
• ul. Słowackiego – właściciel wykosił   niezabudowaną działkę. 
• ul. Staffa – opuszczona posesja oczyszczona ze śmieci.
• ul. Łazienkowska – administrator posprzątał teren posesji.
• ul. Zemborzycka –  niezamieszkałą działkę posprzątał właściciel.
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• ul. Słowackiego – gabaryty z pasa drogi usunął ich właściciel.
• ul. Błękitna – administracja zlikwidowała wysypisko śmieci.
• ul. Kwiatowa – worki z odpadami po remoncie zabrane przez właściciela.
• ul. Biernata – zlikwidowano składowisko śmieci.
• ul. Wyzwolenia – właściciel skosił wysoką trawę przy jezdni.
• ul. Krańcowa – administracja uporządkowała teren wokół altany.
• ul. Nowy Świat 6 - ZNK uprzątnęło kompleksowo nieruchomość.
• ul. Biernata z Lublina – śmieci i liście uprzątnął właściciel posesji.
• Plac zabaw na osiedlu Kruczkowskiego został wyremontowany.
• ul. Kwiatowa 17 - wykonawca remontu usunął gruz z chodnika.
• ul. Świętochowskiego – właściciel wykosił własną posesje.
• ul. Sierpińskiego – zdyscyplinowano właściciela psa do zachowań zgodnych z prawem.
• ul. Błękitna 3 - administracja uprzątnęła wysypisko śmieci.
• ul. Słowackiego – gabaryty z chodnika zabrał właściciel.
• ul. Sierpińskiego – powiadomiono PINB o niebezpiecznym budynku.
• ul. Spacerowa – właściciel sklepu uprzątnął teren wokół.
• ul. Południowa, sprawca zaśmiecenia posprzątał parking.
• ul. Kunickiego - chodnik na wys. posesji oczyścili lokatorzy.

2. Miejsca objęte stałym nadzorem
• Skwer oraz boisko przy ul. Iwaszkiewicza i ul. Zarembiny- wyprowadzanie psów .
• ul. Siemiradzkiego – zielony  zakątek - spożywanie alkoholu.
• ul. Kunickiego- Stokrotka- spożywanie alkoholu, zaczepianie przez bezdomnych.
• ul. Kunickiego 158 – nieprawidłowe parkowanie.
• ul. Abramowicka 2 – parkowanie pojazdów za znakiem B – 36.
• ul. Piaskowa – parkowanie pojazdów na chodniku
• ul. Zemborzycka – przy  sklepie  - spożywanie alkoholu.
• ul. Mireckiego 4 – spożywanie alkoholu, psy bez nadzoru
• ul. Kotlarska – parkowanie  pojazdów.
• ul. Herberta 12 - teren żłobka – kontrole pod kątem bezpieczeństwa.
• ul. Herberta, ul. Przybylskiego – parkowanie na skrzyżowaniu
• ul. Róży Wiatrów 9 - teren przy Szkole Podstawowej.
• ul. Błękitna 5 - teren przedszkola.
• ul. Nadrzeczna – podrzucanie śmieci.
• ul. Głuska, ul. Nadrzeczna – parkowanie na skrzyżowaniu.
• ul. Sierpińskiego, ul. Zamenhofa – wyprowadzanie psów.
• ul. Smoluchowskiego - przystanek MPK - miejsce spożywania alkoholu.
• ul. Mickiewicza, ul. Nadrzeczna - teren przy Szkole Podstawowej nr 2.
• ul. Przybylskiego w rejonie sklepu Żabka – spożywanie alkoholu, zaśmiecanie.
• ul. Spacerowa 6 – spożywanie alkoholu przy sklepie.

4. Sprawy dotyczące wraków pojazdów
Spowodowano usunięcie przez właścicieli 8 pojazdów, których stan wskazywał, że nie są

używane (wraki).

5. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym
Spowodowano uprzątnięcie 20 miejsc na terenie dzielnicy.

6. Cele na 2020 rok
W dalszej pracy dzielnicowego realizowane będą kontrole miejsc szczególnie zagrożonych

gromadzeniem się osób spożywających alkohol, to jest zielony skwer przy ulicy Siemiradzkiego,
teren po dawnych kortach tenisowych, tereny zielone w rejonie ulic Dąbrowska – Zaciszna, rejon
sklepów spożywczych przy ulicach Przybylskiego i Herberta, oraz tereny przy Szkole Podstawowej
nr  40  przy  ulicy  Róży  Wiatrów.  Prowadzone  będą  kontrole  pod  kątem  nieprzestrzegania
obowiązujących przepisów w zakresie trzymania i wyprowadzania psów. 
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Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Felin

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul. Zygmunta Augusta 32, 34 –  śmieci na działce prywatnej TBV, rozmowa z kierownikiem

budowy,  który  zobowiązał  się  do  uprzątnięcia  nieczystości  na  w/w  działkach,  działka
została sprzątnięta wskutek działania dzielnicowego.

• ul. Zygmunta Augusta – pomiędzy kościołem a szkołą pies rasy amstaf wyprowadzany bez
zabezpieczeń, prowadzono stałe kontrole – powyższego nie stwierdzono. 

• ul. Królowej Jadwigi 11 – zaśmiecony liśćmi i papierami teren przyległy do bloku, rozmowa
z ZNK – przekazano do natychmiastowej realizacji, teren posprzątany. 

• ul. Wł. Jagiełły 1 – Stokrotka zaśmiecony teren przy sklepie, przeprowadzono rozmowę z
kierownikiem sklepu, zaniedbania zostały uprzątnięte.

• ul.  Jagiellończyka  5  i  Zygmunta  Augusta  10  –  nieposypane  i  niesprzątnięte  ze  śniegu
chodniki jak i wejścia do klatek schodowych, przeprowadzono rozmowę w administracji,
sprzątane było na bieżąco. 

• ul. Walentynowicz 9 - postój pojazdu na trawie, wobec kierowcy zastosowano środek karny
przewidziany prawem.

• ul. Walentynowicz 9 – uszkodzone zapory postojowe w zatoce postojowej, sporządzono
notatkę do ZDIM w celu naprawy uszkodzonych urządzeń. 

• ul. Walentynowicz 9 – w pasie drogi pozostawione części samochodowe firmy Auto Truck –
części zostały sprzątnięte.

• ul. Plewińskiego – błoto z budowy, rozmowa z kierownikiem, błoto z jezdni usuwane jest na
bieżąco.

• ul.  Plewińskiego  –  walące  się  ogrodzenie  zabezpieczające  rozpoczętą  budowę,
sporządzono notatkę do PINB zgodnie z kompetencjami.

• ul. Grenadierów 3 – liście, śmieci w pasie drogi, przekazano do realizacji przez ZDIM.
• ul.  Z.  Augusta 5/25 - adoptowany pies głośno szczeka - został  oddany z powrotem do

prawowitego właściciela.
• ul. Franczaka – Lalka – leżąca reklama w pasie drogi, usunięta przez właściciela reklamy.
• ul. Wł. Jagiełły 1 – Stokrotka- Myjnia samochodowa- użytkowanie jej po godzinach otwarcia

(6.00-21.30), rozmowa telefoniczna z właścicielem o przestrzeganiu jej godzin pracy.
• ul.  Z.  Augusta  7-9  –  wersalka  na  skarpie  teren  należący  do  administracji  LUB-KOM

przekazano do realizacji, zaniedbanie usunięte.    
• ul.  Pancerniaków –  baner  reklamowy  ustawiony  w  pasie  drogi  bez  zgody  właściciela,

rozmowa telefoniczna, reklama została usunięta. 
• ul.  Z.  Augusta  4  –  zgłoszono  na  trawniku  martwe  pszczoły,  podczas  obchodu  bloku

martwych owadów nie stwierdzono. 
• ul.  Z.  Augusta  4  –  zgłoszenie  z  KP-  6  dotyczy  spożywania  alkoholu  w obrębie  bloku,

prowadzono stałe kontrole, w wyniku których w/w nie stwierdzono.
• ul.  Doświadczalna  48-  zgłoszenie  od  pogotowia  kanalizacyjnego  dotyczy  oczyszczenia

działki  przez  Uniwersytet  Przyrodniczy  w  związku  z  pracami  modernizacji  kanalizacji.
Przekazano do realizacji właścicielowi terenu.

• ul. Z. Augusta 3,5,7- postój pojazdów za znakiem drogowym B- 1. Znak ustawiony jest na
działce budowlanej, ustawiony przez administrację, brak organizacji ruchu.

• ul. Wł. Jagiełły 2- wyrzucanie śmieci przez okno, wyrzucania nie stwierdzono, pod blokiem
niewielkie ilości śmieci pochodzenia gospodarczego.

• ul.  A.  Grygowej  –  uszkodzone  ogrodzenie  budowy,  zwisająca  blacha  na  chodnik,
zabezpieczono we własnym zakresie.

• ul.  Królowej  Jadwigi  15/100  –  szczekający  pies,  rozmowa  z  właścicielem  psa  o
obowiązkach wynikających z posiadania psa.
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• ul.  Krępiecka  ok.  200  m  od  ulicy  Moritza  –  zaśmiecony  pas  drogi,  właściciel  ZDIM,
przekazano do realizacji.

• ul. Dobrzańskiego – zaśmiecony pas drogi należący do ZDIM, przekazano do realizacji.
• ul.  Skalskiego-  Urbanowicza  –  błoto  z  budowy.  Przeprowadzono  rozmowę  z

kierownictwem,  po interwencji  nawożone błoto  było  sprzątane sukcesywnie  za pomocą
urządzeń mechanicznych, w/w miejsce pod stałym nadzorem.  

2. Miejsca pod stałą kontrolą
• ul. Władysława Jagiełły 24 – stałe kontrole w okolicy sklepu Żabka pod kątem spożywania

alkoholu.
• ul. Władysława  Jagiełły 1 - stałe kontrole w okolicy sklepu Stokrotka oraz placu zabaw pod

kątem spożywania alkoholu..
• ul. Z. Augusta   8 - stałe kontrole w okolicy sklepu Żabka pod kątem spożywania alkoholu..
• Władysława Jagiełły 11 SP 52 – kontrola terenu przy szkole z uwagą na bezpieczeństwo

uczniów.
• ul. Z. Augusta - skwer pomiędzy szkołą a kościołem, siłownia napowietrzna – stałe kontrole

pod kątem niesprzątania po psach, dewastacji mienia publicznego, spożywania alkoholu.

3. Sprawy dotyczące wraków pojazdów
Spowodowano usunięcie przez właścicieli 2 pojazdów, których stan wskazywał, że nie są

używane (wraki).

4. Cele na rok 2020
W dalszym ciągu kontrolowane będą miejsca, w których występuje problem spożywania

alkoholu tj.  ul. Władysława Jagiełły,  ul. Zygmunta Augusta oraz  tereny gdzie mogą przebywać
osoby bezdomne. Podczas pełnienia pracy w dzielnicy prowadzone będą kontrole prawidłowości
wyprowadzania  psów tj.  ul.  Jagiellończyka,  ul.  Zygmunta  Augusta  oraz  zwrócona  szczególna
uwaga na pojazdy nieużytkowane od dłuższego czasu blokujące miejsca parkingowe.  Dodatkowo
skupiona będzie uwaga na kontroli prawidłowości parkowania  pojazdów na trawnikach.

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Głusk

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul. Masarska  – zaśmiecony teren, na skutek działań podjętych przez dzielnicowego teren

został uprzątnięty
• ul. Głuska – nieporządek na posesji, duża ilość odpadów, po nałożeniu przez dzielnicową

mandatu  karnego  na  zarządcę  nieruchomości  i  wyznaczeniu  terminu  uporządkowania
posesja została uprzątnięta

• ul.  Głuska  Misericordia  –  nieporządek  przy  pojemnikach  na  odpady,  dyrektor
stowarzyszenia  został  pouczony przez  dzielnicową o  obowiązku utrzymania  porządku  i
zobowiązał się do właściwej segregacji odpadów oraz dbania o czystość przy budynku i
wokół śmietnika

• ul.  Głuska  -  zaniedbana  działka,  chwasty,  wysoka  dzika  roślinność,  która  przeszkadza
sąsiadom,  na  skutek  działań  podjętych  przez  dzielnicową  po  rozmowie  z  właścicielem
działka została uporządkowana

• ul. Strojnowskiego – zaśmiecony teren, odpady rozrzucone na trawie, na skutek działań
podjętych przez dzielnicową teren został uprzątnięty

• ul.  Głuska/  Graniczna  (Dominów),  dzikie  wysypisko  śmieci  w  pasie  granicznym  Gminy
Głusk przy przepuście wód ściekowych,  na skutek  działań podjętych przez dzielnicową
sprawę przekazano do Urzędu Gminy Głusk, teren został uprzątnięty
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• ul.  Głuska  –  dzikie  wysypisko  śmieci,  na  skutek  działań  podjętych  przez  dzielnicową
przeprowadzono rozmowę z użytkownikiem  terenu (OSP Głusk) – działkę uprzątnięto

• ul. Zorza - zaśmiecona działka w budowie, śmieci fruwają po okolicy, brak pojemników na
odpady, na skutek działań podjętych przez dzielnicową podstawiono kontener na odpady,
śmieci zostały uprzątnięte

• ul.  Wygodna  -  zaśmiecone  pobocza,  na  skutek  działań  podjętych  przez  dzielnicową
pobocza zostały posprzątane 

• ul.  Głuska  –  za  Kościołem,  nieporządek  wokół  stacji  TRAFO,  teren  zaśmiecony  oraz
zachwaszczony,  budynek  pomazany  sprayem  –  wulgarne  słowa,  na  skutek  działań
podjętych przez dzielnicową zaniedbania usunięto 

• ul.  Handlowa/  Masarska  –  nieporządek  wokół  kontenera  na  odzież,  na  skutek  działań
podjętych przez dzielnicową zaniedbania usunięto 

• ul. Głuska – plakaty na latarniach, na skutek działań podjętych przez dzielnicową latarnie
oczyszczono z plakatów

• ul.  Głuska  136-138  –  zgłoszenie  dotyczące  legalności  oznakowania  przy  Ochotniczej
Straży Pożarnej (znak B-36, zakaz zatrzymywania się), pismo do Wydziału Zarządzania
Ruchem Drogowym i Mobilnością, zasadność znaku została potwierdzona 

• ul.  Głuska  –  zakłócanie  spoczynku  nocnego  przez  maszyny  pracujące  w  zakładzie
kamieniarskim,  przeprowadzono  kontrole,  sprawa  została  skierowana  do  Sądu
Rejonowego w Lublinie

• ul.  Sieciecha  –  zgłoszenie  mieszkańców  dotyczące  psa,  który  wybiega  poza  posesję,
obszczekuje i atakuje dzieci, po rozmowie dzielnicowej z właścicielem psa oraz ukaraniu go
mandatem karnym sytuacja nie powtórzyła się 

• ul.  Głuska  –  nawożenie  ziemi,  podwyższanie  terenu,  po  rozmowie  z  pracownikiem
Wydziału  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  Lublin  oraz  z osobą  odpowiedzialną  za
nawożenie ziemi zaprzestano podwyższać teren 

• ul.  Sieciecha  –  zapadlisko  w chodniku  i  w  trawniku  wskutek  wadliwej  sieci  studzienek
burzowych, pismo do ZDiM 

• ul. Głuska – zaniedbania przy trzymaniu psa, brak tabliczki informującej o psie na posesji,
na  skutek  działań  podjętych  przez  dzielnicową  zaniedbania  usunięto  w  wyznaczonym
terminie, tabliczkę umieszczono na ogrodzeniu posesji

• ul.  Zdrowa – uszkodzony znak drogowy „zakaz postoju” przy szkole, przekazano ZDiM,
znak został naprawiony

• ul. Miętowa – zakłócanie spokoju podczas cięcia piłą metalowych elementów, na skutek
działań podjętych przez dzielnicową została zakupiona nowa, wyciszona piła

• ul. Głuska – wycięte drzewa, na skutek działań podjętych przez dzielnicową ustalono, że
drzewa zostały wycięte legalnie, za zgodą Wydziału  Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Lublin

• ul.  Głuska  –  odpady  zgromadzone  przed  sklepem,  na skutek  działań  podjętych  przez
dzielnicową zaniedbania usunięto w wyznaczonym terminie

• ul.  Wygodna – pomiędzy bramą przedszkola  a przystankiem MPK zapada się  ziemia  i
chodnik, na skutek działań podjętych przez dzielnicową zaniedbania zostały usunięte

• ul.  Głuska  –  na  terenie  zielonym  za  kościołem  grupa  młodzieży  organizuje  spotkania
wieczorami, pali ogniska i zaśmieca teren, kontrole wskazanego miejsca

• ul. Głuska – nawożenie błota na jezdnię, teren został oczyszczony

2. Zaniedbania porządkowe w trakcie realizacji:
• ul. Głuska – na posesji znajduje się bardzo duża ilość odpadów różnego rodzaju, w tym

palety,  stary sprzęt  AGD,  przewrócony TOI  TOI,  stare  auto,  itp.,  co  utrudnia  sąsiadom
normalną  egzystencję,  sprawa  zgłoszona  również  na  Policję,  utrudniony  kontakt  z
właścicielem posesji

• ul. Zdrowa – zaniedbana opuszczona posesja zarośnięta dziką roślinnością, która utrudnia
normalną egzystencję sąsiadom, przeprowadzono rozmowę z właścicielem działki,  który
zobowiązał się do uprawy działki rolnej przylegającej do posesji sąsiedniej

• ul. Wygodna – odpady wyrzucone na działkę prywatną, kontakt z właścicielem działki
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• ul. Wygodna – odpady na działce, kontakt z właścicielem działki 
• ul.  Dominowska  –  dzikie  wysypisko  śmieci  na  działce  prywatnej,  duża  ilość  worków z

ubraniami i butami, utrudniony kontakt z mieszkańcem posesji, właściciel nie żyje, sprawa
w toku

3. Sprawy dotyczące osób bezdomnych
Stałe kontrole ul. Głuskiej pod kątem przebywania osób bezdomnych. 

4. Miejsca objęte stałym nadzorem
• ul. Zdrowa –  Przychodnia Zdrowia - parkowanie 
• ul. Zdrowa, ul. Przepiórcza – kontrole przy pomniku 
• ul.  Głuska,  ul.  Nektarowa  –  plac  zabaw  –  możliwe  spożywanie  alkoholu,  dewastacja

urządzeń
• ul. Handlowa 1 – sklep Groszek – spożywanie alkoholu
• Rowerzyści poruszający się po zmroku bez wymaganych świateł i odblasków, 
• ul.  Głuska,  ul.  Zorza,  ul.  Sachsów,  ul.  Miętowa,  ul.  Handlowa  –  psy  bez  nadzoru,

wybiegające poza ogrodzenie posesji
• ul. Strojnowskiego – podrzucanie odpadów
• Porządek na przystankach MPK oraz na placu zabaw
• ul. Wojewodzińska – kontrole dotyczące zaśmiecania terenu wokół TRAFO
• ul. Głuska – kontrole pod względem pozbywania się odpadów sypkich
• ul.  Zdrowa, ul.  Wygodna – możliwe podrzucanie odpadów na terenie niezabudowanych

działek
• ul. Miodowa, ul. Nektarowa – kontrola porządku, możliwe niszczenie nowej nawierzchni
• ul. Głuska przy cmentarzu – możliwe parkowanie pojazdów w zatoce przystanku MPK
• Stała  współpraca  z  Wydziałem  Ochrony  Środowiska  dotycząca  deklaracji  na  wywóz

nieczystości z posesji 
• Stałe kontrole dotyczące niszczenia trawników
• ul. Głuska  – kontrole dotyczące przebywania osób bezdomnych
• ul. Głuska - stałe kontrole dotyczące porządku przy kontenerach na odpady Misericordii
• Przystanki MPK – kontrole dotyczące dewastacji, malowanie sprayem
• ul. Głuska – wyprowadzanie psa rasy agresywnej bez kagańca, pies atakuje inne psy 
• ul. Masarska, ul. Handlowa – okolice mostka, kontrole związane z porządkiem, zaczepianie

osób.

5. Cele na 2020 rok
Kontynuowane  będą  intensywne  kontrole  dotyczące  właścicieli  psów  pod  względem

prawidłowej opieki nad nimi jak również kontrole spalania właściwego opału, składowania odpadów
oraz porządku na posesjach, t.j.  ul. Głuska, ul. Zorza, ul. Sachsów, ul. Miętowa, ul. Handlowa.
Nadal kontrolowane będą tereny dzielnicy pod kątem zaśmiecenia oraz spożywania alkoholu w
miejscach  niedozwolonych  -  ul.  Wojewodzińska,  ul.  Masarska,  ul.  Handlowa,  ul.  Głuska,  ul.
Nektarowa,  otoczenie  placu  zabaw oraz  Kościoła.  Miejsca,  w  których  dochodzi  do  niszczenia
mienia (przystanki MPK) będą pod stałą kontrolą a także pełniony będzie nadzór nad właściwym
parkowaniem, m.in. ul. Zdrowa –  Przychodnia Zdrowia.

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Hajdów - Zadębie

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul. Mełgiewska - gruz na terenie prywatnym. Sprawę przekazano do Wydziału Wykroczeń

VΙ  Komisariatu Policji przy ul. Gospodarczej 2.
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• ul. Mełgiewska - zaśmiecony pas drogi drobnymi śmieciami – uprzątnięto wskutek działań
dzielnicowego.

• ul. Turystyczna 9 - śmieci przy przystanku w pasie drogowym -  uprzątnięto wskutek działań
dzielnicowego.

• ul. Zimna -  zaśmiecony pas drogowy - uprzątnięto wskutek działań dzielnicowego.
• ul.  Mełgiewska  -   śliskie  chodniki,  przekazano  do  ZDIM,  odśnieżono  wskutek  działań

dzielnicowego. 
• ul.  Turystyczna  -  opuszczona  posesja,  gdzie  przebywają  osoby  bezdomne,

przeprowadzane kontrole, współpraca z MOPR. 
• ul.  Grygowej  -  kontrole  prawidłowości  wyprowadzania  psów i  sprzątania  po  nich  oraz

podrzucania śmieci. 
• ul. Kasprowicza 112 - sprawdzanie terenu SP 48 pod kątem spożywania alkoholu na boisku

szkolnym.    
• ul. Turystyczna -  kontrole placu zabaw z uwagą na dewastacje.
• ul.  Metalurgiczna -  śmieci  nawiewane  z  sortowni  śmieci  -  uprzątnięto  wskutek działań

dzielnicowego.
• ul.  Mełgiewska  -  teren  przy  ogródkach  działkowych  zaśmiecony  -  uprzątnięto  wskutek

działań dzielnicowego.
• ul. Jarmarczna -  wysoka trawa w pasie drogi - wykoszono wskutek działań dzielnicowego.
• ul.  Zawieprzycka  -  wysoka  trawa  w  pasie  drogi  -  wykoszono  wskutek  działań

dzielnicowego.
• ul. Zawieprzycka - zaśmiecona działka - posprzątano wskutek działań dzielnicowego.
• ul. Turystyczna do ul. Kasprowicza oblodzony chodnik - chodnik został posypany piaskiem

wskutek działań dzielnicowego.
• ul.  Turystyczna  3,  5  -  oblodzone  chodniki  -  posypano  piaskiem  wskutek  działań

dzielnicowego.
• ul. Mełgiewska - śliskie  schody - odśnieżono wskutek działań dzielnicowego.
• ul.  Mełgiewska -   dojazd do ogródków działkowych zaśmiecony -  posprzątano  wskutek

działań dzielnicowego.
• ul.  Turystyczna -   przystanek MPK -   Kijańska,  śmieci  wokół  przystanku -  posprzątano

wskutek działań dzielnicowego.
• ul.  Zimna -  zaśmiecone miejsce  pamięci  marszu  Żydów -  śmieci  posprzątano  wskutek

działań dzielnicowego.
• ul. Turystyczna - gabaryty i śmieci - teren został oczyszczony. 
• ul.  Jarmarczna/ul.  Zadębie-   śmieci  w  pasie  drogi  na  terenie  zielonym  -  posprzątano

wskutek działań dzielnicowego.
• ul.  Kasprowicza 5,7 - przy dojeździe do złomowiska pozostawiono śmieci po sprzątaniu

społecznym -  posprzątano wskutek działań dzielnicowego.
• ul.   Metalurgiczna  –  przy  ogrodzeniu  sortowni  zalegają  śmieci  -  posprzątano  wskutek

działań dzielnicowego.
• ul.  Mełgiewska  -  okolica  nastawni  kolejowej  zalegające  śmieci  -  posprzątano  wskutek

działań dzielnicowego.
• ul. Jarmarczna -  dotyczy naprawy ubytków w jezdni na odcinku za drogą na cmentarz.

Zgłoszono do Zarządu Dróg i Mostów do Wydziału Utrzymania i Remontów.
• ul. Hajdowska -  duża ilość ubrań oraz śmieci wzdłuż torów - posprzątano wskutek działań

dzielnicowego.
• ul. Turystyczna -  postój pojazdów należących do salonu samochodowego w pasie drogi na

terenie zielonym - wskutek działań dzielnicowego pojazdy zostały usunięte  z w/w terenu. 

2. Sprawy dotyczące osób bezdomnych
Skontrolowano 1 miejsce przebywania osób bezdomnych wspólnie z MOPR.

3. Miejsca objętę stałym nadzorem
• ul. Projektowa -  parkowanie za znakiem B–36 zakaz zatrzymywania.
• ul. Mełgiewska 7-9 - kontrole spożycia alkoholu przy sklepie 
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• ul.  Turystyczna  -  sprawdzanie  opuszczonej  posesji.  Kontrola  przebywania  osoby
bezdomnej.

• ul. Mełgiewska -  stałe kontrole podrzucania śmieci.
• ul.  Jakubowicka  -  kontrola  placu  zabaw  i  pobliskiego  terenu  zielonego  pod  kątem

spożywania  alkoholu oraz zaśmiecania. 
• ul.  Mełgiewska - kontrole ekranów dźwiękochłonnych pod kątem ich dewastacji.

4. Miejsca posprzątane przez osadzonych z zakładu karnego :
Spowodowano uprzątnięcie 8 miejsc na terenie dzielnicy.

5. Cele na 2020 rok
 W kontaktach  z  dzielnicowym często  zgłaszano  problemy z  nieprawidłowym postojem
pojazdów. Podczas  pełnienia  pracy  na  dzielnicy  podejmowano  działania  zmierzające  do
zdyscyplinowania właścicieli pojazdów do prawidłowego parkowania, w szczególności na ulicach:
Mełgiewskiej i Turystycznej. W 2020 r. Dzielnicowy będzie nadal zwracać szczególną uwagę na
prawidłowość wyprowadzania psów oraz na parkowanie pojazdów na trawnikach. Ponadto fakt
podrzucania śmieci na ul. Turystycznej, Mełgiewskiej i Hajdowskiej będzie również pod nadzorem.

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Kalinowszczyzna

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul.  Lwowska 10 –  niewłaściwie  oznakowane koperty dla osób niepełnosprawnych –  na

skutek podjętych działań przez dzielnicową Zarząd Dróg i  Mostów właściwie oznakował
koperty

• ul.  Kalinowszczyzna  46  –  pojazd  Suzuki  długo  nieużytkowany   –  na  skutek  działań
podjętych przez dzielnicową właściciel usunął pojazd 

• ul.  Kalinowszczyzna  3  –  pojazd  Peugeot  długo  nieużytkowany   –  na  skutek  działań
podjętych przez dzielnicową właściciel usunął pojazd 

• ul. Lwowska 10a – zaniedbania porządkowe na skarpie w pasie drogi -  ZDiM uprzątnął
teren na skutek działań podjętych przez dzielnicową

• ul. Sienna – zaśmiecony teren zielony - ZDiM uprzątnął teren na skutek działań podjętych
przez dzielnicową

• ul.  Koryznowej 2b – uszkodzone znaki B-35 i  D-4 – na skutek podjętych działań przez
dzielnicową ZDiM naprawił oznakowanie 

• ul. Zawilcowa – zaśmiecony teren zielony przy schodach i wzdłuż ulicy w pasie drogi – na
skutek podjętych działań przez dzielnicową Biuro Miejskiego Architekta Zieleni uprzątnęło
teren 

• ul.  Kuronia  –  zaśmiecony  teren  przy  stacji  trafo  –  na  skutek  podjętych  działań  przez
dzielnicową Wydział Gospodarki Komunalnej uprzątnął teren

• ul.  Towarowa  –  pojazdy długo  nieużytkowane  Honda i  Renault  –  na  skutek  podjętych
działań przez dzielnicową pojazdy zostały usunięte przez właścicieli 

• ul.  Lwowska  6  –  zaśmiecone  tereny  zielone  –  na  skutek  podjętych  działań  przez
dzielnicową WGK uprzątnął teren

• ul. Ruckemana  – zaśmiecona ulica – na skutek podjętych działań przez dzielnicową ZDiM
uprzątnął zaniedbania   

• ul. Lwowska 12-26 – zaśmiecony skwer z ławkami – na skutek podjętych działań przez
dzielnicową teren uprzątnął WGK

• ul.  Niepodległości/ul.  Trześniowska  – zaniedbana działka i  „dziki”  parking na niej  – na
skutek podjętych działań przez dzielnicową właściciel działki ogrodził i uporządkował teren 
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• ul. Ruckemana 4 – długo nieużytkowany pojazd Ford – na skutek podjętych działań przez
dzielnicową właściciel usunął pojazd 

• ul. Podzamcze 3/ul. Lwowska 8 – zaśmiecony teren zielony – na skutek działań podjętych
przez dzielnicową WGK uprzątnął zaniedbania 

• ul.  Działkowa – zaśmiecone tereny w pasie drogi oraz częściowo działki prywatne – na
skutek podjętych działań przez dzielnicową teren częściowo został uprzątnięty przez WGK,
ZDiM  oraz przez osoby prywatne sprzątające w czynie społecznym  

• Al.  Tysiąclecia przy „Młynie  Krauzego”  – częściowo uschnięte konary topoli  rosnącej  w
pasie drogi – zgłoszenie zostało przekazane do realizacji do Biura Miejskiego Architekta
Zieleni

• ul. Zawilcowa/ul. Azaliowa – zaśmiecony teren zielony przed MPWiK – na skutek podjętych
działań przez dzielnicową teren został uprzątnięty przez osadzonych z Aresztu Śledczego

• ul. Kalinowszczyzna – nieprawidłowo oznakowana budowa i ruch pojazdów po chodniku –
na skutek podjętych działań przez dzielnicową zapory oraz zakazy ruchu zostały ustawione
zgodnie z organizacją ruchu zatwierdzoną przez ZDiM 

• ul. Kleeberga 14 – pojazd długo nieużytkowany Ford – na skutek działań podjętych przez
dzielnicową pojazd został usunięty przez właściciela 

• Plac Singera – wysoka trawa oraz zaniedbania porządkowe – na skutek podjętych działań
przez dzielnicową działki  miejskie zostały uporządkowane przez WGK, natomiast tereny
prywatne przez właścicieli działek

• ul. Daszyńskiego  – wystające druty w nawierzchni drogi z płyt betonowych przy dojeździe
do Parku Zawilcowa – na skutek podjętych działań przez dzielnicową druty zostały usunięte
przez WGK

• ul.  Zawilcowa  –  zaśmiecone  schody  prowadzące  do  ulicy  Niepodległości  –  na  skutek
podjętych działań przez dzielnicową WGK uprzątnął teren

• ul.  Tumidajskiego 4 –  śmieci  na terenie  zielonym – na skutek  podjętych działań przez
dzielnicową  BMAZ uprzątnął śmieci

• ul. Działkowa – przepełnione kontenery na odpady na ogródkach działkowych – na skutek
podjętych działań przez dzielnicową KOM - EKO odebrało odpady

• ul. Lwowska 7 – gabaryty i śmieci przy altanie śmietnikowej – na skutek podjętych działań
przez  dzielnicową  administracja  zadbała  o  szybsze  zabranie  odpadów  przez  służby
komunalne

• ul. Kalinowszczyzna 48 – śliskie i zaśnieżone schody – na skutek podjętych działań przez
dzielnicową WGK odśnieżył schody

• Zawilcowa – zaśnieżone schody prowadzące do Parku Zawilcowa – na skutek podjętych
dziań przez dzielnicową WGK odśnieżył schody – (wielokrotne interwencje)

• ul. Walecznych – uszkodzony znak B-36 przy II KP – na skutek podjętych działań przez
dzielnicową ZDiM naprawił znak

• ul.  Lwowska  10  –  zaśnieżone  schody  prowadzące  w  kierunku  basenu  –  na  skutek
podjętych działań przez dzielnicową WGK odśnieżył schody – (wielokrotne interwencje)

• ul.  Lwowska 10a – zaśnieżone schody przy zespole garażowym – na skutek podjętych
działań przez dzielnicowa ZDiM odśnieżył schody – (wielokrotne interwencje)

• ul. Niepodległości – śliskie chodniki – na skutek działań podjętych przez dzielnicową ZDiM
usunął zaniedbania 

• ul.  Koryznowej – zaśnieżone schody prowadzące do al.  Andersa – na skutek podjętych
działań przez dzielnicową ZDiM usunął zaniedbania

• ul.  Daszyńskiego – zaśnieżone schody prowadzące do wąwozu – na skutek podjętych
działań przez dzielnicową WGK usunął zaniedbania 

• ul. Koryznowej 2c – zaśnieżone schody przy przedszkolu – na skutek podjętych działań
przez dzielnicową WGK odśnieżył schody

• ul.  Krzemieniecka –  zaśnieżona ulica  –  na skutek  podjętych działań przez  dzielnicową
ZDiM odśnieżył ulicę 

• ul.  Lwowska 12 – oblodzony chodnik  na wysokości  w/w posesji  –  na skutek podjętych
działań przez dzielnicową ZDiM oraz administracja usunęli zaniedbania 
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• ul.  Lwowska – wygięty słupek ze znakiem informacyjnym o pasach ruchu –  na skutek
podjętych działań przez dzielnicową – ZDiM naprawił uszkodzenia 

• ul. Białkowska Góra – oblodzony chodnik – na skutek podjętych działań przez dzielnicową
ZDiM usunął zaniedbania

• ul.  Sienna – zaśmiecony teren zielony – na skutek podjętych działań przez dzielnicową
BMAZ usunął zaniedbania 

• ul. Andersa/ ul. Walecznych – uszkodzony sygnalizator dla pieszych – na skutek podjętych
działań przez dzielnicową firma IKOM naprawiła sygnalizator 

• ul. Podzamcze 7 – zaśmiecony teren zielony na wysokości hotelu  - na skutek podjętych
działań przez dzielnicową BMAZ uprzątnął zaniedbania 

• ul. Koryznowej/ul. Pankiewicza – zaśmiecony teren zielony – na skutek podjętych działań
przez dzielnicowa WGK uprzątnął zaniedbania 

• ul.  Lwowska  6  –  zaśmiecone  tereny  zielone  –  na  skutek  podjętych  działań  przez
dzielnicowa WGK uprzątnął teren 

• ul. Lwowska 26 – zaśmiecony teren przy w/w posesji – na skutek działań podjętych przez
dzielnicową WGK usunął zaniedbania porządkowe 

• ul. Daszyńskiego – zaśmiecony teren Parku Zawilcowa  od Strony ul. Daszyńskiego – na
skutek podjętych działań przez dzielnicową WGK uprzątnął zaniedbania porządkowe 

• ul.  Podzamcze 3 – zaśmiecone działki  między w/w posesją,  a Lwowską 6 – na skutek
podjętych działań przez dzielnicową WGK uprzątnął teren 

• ul. Daszyńskiego 3 – uszkodzony kontener do zbiórki elektrośmieci – na skutek podjętych
działań przez dzielnicową firma odpowiedzialna za zbiórkę  i obsługę kontenerów usunęła
zaniedbania i wymieniła kontener

• ul. Andersa/Zawilcowa – obłamana duża gałąź zalegająca na trawniku w pasie drogi – na
skutek działań podjętych przez dzielnicową BMAZ usunął gałąź 

• ul. Kalinowszczyzna 84 – zanieczyszczony chodnik – na skutek podjętych działań przez
dzielnicową firma dokonująca remontu nawierzchni uprzątnęła chodnik 

• ul. Lwowska 34A – zaśmiecone parkingi w pasie drogowym – na skutek działań podjętych
przez dzielnicową ZDiM uprzątnął zaniedbania 

• ul.  Lwowska 34A-  zaśmiecony teren zielony  na  wysokości  garaży –  na skutek  działań
podjętych przez dzielnicową BMAZ uprzątnął teren

• ul.  Ruckemana  8  –  porzucony  rower  miejski  –  na  skutek  podjętych  działań  przez
dzielnicową firma odpowiedzialna zabezpieczyła rower 

• ul. Andersa – od strony bloku Tumidajskiego 12 zaśmiecony trawnik przy żywopłocie – na
skutek działań podjętych przez dzielnicową BMAZ uprzątnął nieczystości

• ul.  Działkowa – zalegające worki  ze śmieciami na terenie zielonym w pasie drogi – na
skutek podjętych działań przez dzielnicową BMAZ uprzątnął śmieci

• ul. Zawilcowa – zaśmiecone schody prowadzące do Parku Zawilcowa – na skutek działań
podjętych przez dzielnicową WGK UM  uprzątnął schody

• ul. Lwowska 22 – przepełnione kontenery na odzież używaną – na skutek podjętych działań
przez dzielnicową firma odpowiedzialna opróżniła kontenery

• ul.  Tumidajskiego  2c  –  zaśmiecona  skarpa  w  pasie  drogowym  –  na  skutek  działań
podjętych przez dzielnicową BMAZ uprzątnął skarpę

• ul. Tumidajskiego 6-8 – banery wyborcze zasłaniające widoczność – na skutek podjętych
działań przez dzielnicową odpowiedni komitet wyborczy przestawił banery

• ul. Lwowska 22 – zaśmiecony chodnik i parking miejski – na skutek działań podjętych przez
dzielnicową ZDiM uprzątnął zaniedbania 

• ul.  Koryznowej  –  zaśmiecone  tereny  zielone  po  stronie  osiedla  od  ul.  Wiejskiej  do
Niepodległości – na skutek działań podjętych przez dzielnicową BMAZ uprzątnął tereny 

• ul.  Okrzei/Krzemieniecka  –  zasłonięty  przez  gałęzie  znak  B-36  –  na  skutek  działań
podjętych przez dzielnicową uwagi zostały przekazane do realizacji do BMAZ.

• ul. Okrzei 2 – wysoka trawa i śmieci od trony wąwozu za pawilonami – na skutek działań
podjętych przez dzielnicową – WGK UM  usunął zaniedbania 
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• Daszyńskiego  –  zniszczona  nawierzchnia  drogi  dojazdowej  do  Parku  Zawilcowa  –  na
skutek  działań podjętych przez  dzielnicową uwagi  zostały  przekazane do realizacji   do
WGK UM 

• ul.  Daszyńskiego 25 – zaśmiecona i niekoszona działka od strony wąwozu – na skutek
działań podjętych przez dzielnicową uwagi zostały przekazane do realizacji do WGK UM

• ul.  Krzemieniecka – przy przejściu podziemnym duża ilość zanieczyszczeń – na skutek
działań podjętych przez dzielnicową ZDiM uprzątnął teren

• ul.  Trześniowska –  na odcinku od Niepodległości  w kierunku Tumidajskiego duża ilość
zalegających  liści  na  jezdni  –  na  skutek  podjętych  działań  przez  dzielnicową  ZDiM
uprzątnął jezdnię

• ul.  Lwowska  12 –  26 –  zaśmiecona działka  miejska  między w/w blokami  –  na skutek
działań podjętych przez dzielnicową WGK UM uprzątnął teren zielony

• ul. Kleeberga 9 – uszkodzony znak przejście dla pieszych – na skutek działań podjętych
przez dzielnicową  uwagi zostały przekazane do realizacji do ZDiM

• ul. Działkowa -  gabaryty/odpady na działce przy wejściu do Ogródków Działkowych – na
skutek działań podjętych przez dzielnicową zgłoszenie zostało przekazane do realizacji do
BMAZ

• ul.  Kalinowszczyzna  –  zalegające worki  z  odpadami  na  prywatnej  posesji  –  na skutek
działań podjętych przez dzielnicową użytkownik budynku usunął zaniedbania 

• ul. Tumidajskiego 12 – pojazd Renault długo nieużytkowany – na skutek działań podjętych
przez dzielnicową zgłoszenie zostało przekazane do realizacji do ZDiM

• ul.  Lwowska 16 –  wyrzucane odpady przez  okno –  na skutek  działań podjętych przez
dzielnicową  mieszkaniec niezwłocznie uprzątnął zanieczyszczenia 

• ul.  Daszyńskiego  19  –  pojazdy  długo  nieużytkowane  (Mitsubishi  i  Mazda)  -na  skutek
działań podjętych  przez dzielnicową zgłoszenie zostało przekazane do realizacji do ZDiM 

• ul. Daszyńskiego 23 – zalegające opony przy garażach – na skutek działań podjętych przez
dzielnicową administracja uprzątnęła opony 

• ul. Koryznowej 2B – uszkodzony znak B-35  –  na  skutek  działań  podjętych  przez
dzielnicową uwagi zostały przekazane do realizacji do zarządcy terenu 

2. Miejsca objęte stałym nadzorem
• ul. Okrzei – parkowanie na terenie zielonym i za znakiem B-36 zakaz zatrzymywania się
• ul. Krzemieniecka – parkowanie na terenie zielonym
• ul. Wołyńska – parkowanie na terenie zielonym
• ul. Niepodległości – parkowanie na zatoce przystankowej
• ul. Niepodległości 5 – parkowanie na trawie
• ul. Okrzei 4, 8,16 – parkowanie na trawie 
• ul. Lwowska 9 – parkowanie na trawie 
• Wąwóz Kalina  – patrole  z  uwagą na wyprowadzanie  psów bez zabezpieczeń oraz  nie

sprzątanie po nich 
• ul. Niepodległości/ ul. Koryznowej – kontrole z uwagą na spożywanie alkoholu 
• ul. Okrzei 2 - spożywanie alkoholu
• ul. Krokusowa 6 – spożywanie alkoholu na placu zabaw
• ul. Tumidajskiego 2a – kontrola miejsca przebywania osoby bezdomnej
• ul. Krzemieniecka 1-3 – spożywanie alkoholu
• ul. Daszyńskiego 1-3 – spożywanie alkoholu
• ul. Lwowska 6-8 – spożywanie alkoholu 
• ul. Zawilcowa – Park – kontrola pod kątem podrzucania śmieci i dewastacji 
• ul. Tumidajskiego 8-10-16- kontrola parkowania na trawie
• ul. Daszyńskiego 2 – kontrola pod kątem parkowania na pasie ruchu
• ul. Daszyńskiego 11 – parkowanie na trawie 
• ul. Tatarska 6 – kontrola miejsca przebywania osoby bezdomnej
• ul. Okrzei 13 – kontrola miejsca przebywania osoby bezdomnej
• ul. Lwowska 13 – kontrola miejsca przebywania osoby bezdomnej
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3. Sprawy dotyczące wraków pojazdów
Odholowano 3 pojazdy, których stan wskazywał, że są nieużywane.

4. Tereny uprzątnięte przez osadzonych z Aresztu Śledczego w Lublinie:
Spowodowano uprzątnięcie 7 miejsc na terenie dzielnicy.

5. Cele na 2020 rok
Dalej będą kontrolowane miejsca, w których odbywa się spożywanie alkoholu próbując je

zminimalizować  tj.  ul.  Kalinowszczyzna,  ul.  Kleeberga,  ul.  Koryznowej  -  przy  sklepie,  ul.
Daszyńskiego, ul. Tumidajskiego, przebywanie osób bezdomnych tj. Tatarska i ul. Tumidajskiego/
ul. Andersa oraz ul. Okrzei - na klatce schodowej, nieprawidłowe parkowanie pojazdów tj. Okrzei,
Koryznowej 2B, Tumidajskiego, Niepodległości. Problemem są również wraki pojazdów, które po
ich zlokalizowaniu będą w kolejności usuwane na koszt właściciela. Podczas pełnienia pracy dalej
będą  kontrolowane  miejsca  wyprowadzania  psów oraz  sprzątania  po  nich  tj.  Kiwerskiego,  ul.
Kustronia,  ul.  Kleeberga,  Park Zawilcowa, ul.  Daszyńskiego.  Zaśmiecone tereny miejskie będą
sprzątane przy pomocy osadzonych oraz ze współpracą z Urzędem Miasta Lublin.

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Konstantynów

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul. Wojciechowska - błoto z budowy nawożone na jezdnię - jezdnia uprzątnięta
• ul. Szwoleżerów - zaniedbania porządkowe - uprzątnięte
• ul.  Borelowskiego  -  schody  prowadzące  do  Otella  przepełnione  kosz  na  śmieci  oraz

zanieczyszczony teren - teren uprzątnięty
• ul. Struga - w pasie drogi metalowe i betonowe elementy budowlane - nieprawidłowości

usunięte
• ul. Powstania Styczniowego 13 - duża ilość odpadów zielonych oraz worki z gałęziami -

nieprawidłowości usunięte
• ul. Nałęczowska - ułożone kamienie ozdobne na drodze publicznej - przekazano informację

do weryfikacji przez właściciela terenu, t.j. ZDiM
• ul.  Wojciechowska  5A -  zakłócanie  ciszy  nocnej  przez  firmę  -  kontrole  nocne  przez

funkcjonariuszy oddziału interwencyjnego, które nie potwierdziły zakłócania spokoju
• Al. Kraśnicka 133 - porozrzucane plakaty  na chodniku - uprzątnięto
• ul. Szwoleżerów 5-9 - zachwaszczona działka miejska - chwasty wykoszone
• ul. Rogińskiego - schody prowadzące do Otella - schody odśnieżone
• Farmaceutyczna  2  -  zaniedbania  porządkowe  przy  schodach  prowadzących  do

Wojciechowskiej - teren uprzątnięty
• ul. Przyjacielska/Nałęczowska przechylony znak drogowy – znak naprawiono
• Al. Kraśnicka/Bohaterów Monte Cassino - betonowy kosz na odpady przepełniony - kosz

opróżniony
• ul. Szwoleżerów 9 - pozostawiony w pasie drogi worek z odpadami - worek usunięty
• ul. Szwoleżerów wysoka trawa w pasie drogi - trawa wykoszona
• Al. Kraśnicka - na wysokości przystanku MPK Szpital Wojewódzki 01 metalowy stojak z

reklamą zniszczony - stojak usunięty
• ul. Romanowskiego - plac zabaw duża ilość niedopałków papierosów przy altanie oraz za

nią  a  także  wyrwane  dwa  przęsła  w  ogrodzeniu  placu  zabaw  -  przęsła  naprawione,
niedopałki uprzątnięte

• ul. Farmaceutyczna/ ul. Śnieżyńskiego - ok 15 worków z liśćmi w pasie drogi - worki zostały
usunięte

• ul. Bohaterów Monte Cassino - na wysokości przystanku MPK BMC 02 przechylony znak
drogowy – droga dla rowerów- oraz pieszych - znak naprawiony
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• ul. Frankowskiego przejście do al. Kraśnickiej - teren zanieczyszczony - teren uprzątnięty
• ul. Szwoleżerów 11 - teren zielony prowadzący do al. Kraśnickiej – zanieczyszczony - teren

uprzątnięty
• ul. Szwoleżerów 11a - teren zielony zaśmiecony -  teren uprzątnięty
• ul.  Nałęczowska  50  -  znak  drogowy  przejście  dla  pieszych  leżał  na  chodniku  -  znak

naprawiony
• ul.  Wojciechowska  9-9B  -  rozsypany  gruz  na  chodniku  i  ścieżce  dla  rowerów -  teren

uprzątnięty
• ul. Śnieżyńskiego - przepełniony pojemnik na Eco Textil - pojemnik opróżniony
• ul. Wojciechowska 5A - wyrwany znak drogowy - znak naprawiony
• ul. Wojciechowska 55 - działka WGK zanieczyszczona - działka uprzątnięta
• ul. Wojciechowska 18 - powalony konar drzewa w pasie drogi, przekazano do BMAZ
• ul. Nałęczowska 20-22 - pustostany, zgłoszenie od mieszkańca pobliskiego bloku, iż przy

pustostanach  zauważono  szczury,  wystosowano  pismo  do  ZNK  i  ADREM  w  celu
konieczności  przeprowadzenia  deratyzacji,  odpowiedź  zwrotna  wraz  z  fakturami
za opłacenie deratyzacji wskazanych w zgłoszeniu pustostanów

• ul. Romanowskiego - wysoka trawa w pasie drogi - pas drogi wykoszony
• ul. Ułanów - wysoka trawa w pasie drogi - trawa wykoszona
• Al. Kraśnicka 35 - na wysokości posesji rozrośnięte drzewo, prawdopodobnie z oznakami

próchnicy, przekazano do rozpatrzenia przez BMAZ.
• ul. Wojciechowska/ ul. Śnieżyńskiego - zaśmiecona działka prywatna - właściciel uprzątnął

działkę
• ul. Wojciechowska/ul. Bliska - przepełniony kontener na odzież -  zaniedbania uprzątnięte
• ROGIŃSKIEGO  -  interwencja  dotycząca  psa  zamkniętego  w  komórce,  ustalono,  że

właścicielka zmarła, poinformowano pracowników z Ochrony Zwierząt, Policję oraz Eko-
Patrol Straży Miejskiej, psa odłowiono i przewieziono do schroniska

• ul. Romanowskiego/ ul. Paśnikowskiego - pozostawiony BIG BAG w pasie drogi - worek
usunięty

• ul. Morelowa - interwencja dotycząca postoju pojazdu na przejściu dla pieszych - wezwano
holownik  pojazd  odholowany  na  parking  MPK  na  koszt  właściciela,  wobec  kierowcy
zastosowano środek karny przewidziany prawem.

• Al. Kraśnicka 59 - znaleziono dwa worki z odpadami oraz danymi firmy, udano się pod
adres  firmy,  zastosowano  środek  karny  przewidziany  prawem  wobec  prezesa  firmy,
nakazano  uprzątnąć  odpady,  dodatkowo  sprawdzono  umowę  na  odbiór  odpadów -  po
rekontroli worki usunięte

• ul.  Wojciechowska  -  przy  pętli  MPK,  przepełniony  kontener  na  odzież  -  zaniedbania
usunięte

• ul. Wojciechowska 5 - przechylony znak drogowy – parking dla osób niepełnosprawnych -
przekazano informację do ZDIM

• ul. Śnieżyńskiego naprzeciwko skrzyżowania z ul. Farmaceutyczną zaśmiecony pas drogi -
przekazano informacje do BMAZ

• ul. Szwoleżerów 5-9 - pryzma gałęzi w pasie drogi - nieprawidłowości usunięte

2. Miejsca objęte stałym nadzorem
• ul.  Zana  przy  pomniku  Bohaterom  Września,  skwer  -  kontrole  pod  kątem  spożywania

alkoholu w miejscach objętym zakazem
• ul. Romanowskiego - kontrole pod kątem dewastacji placu zabaw, spożywania alkoholu,

niszczenia roślinności przeznaczonej do użytku publicznego
• ul.  Konstantynów  -  kontrole  pod  kątem  niestosowania  się  do  znaku  B–36  -  zakaz

zatrzymywania się,
• ul.  Frankowskiego  -  kontrole  w  sprawie  młodzieży  zaśmiecającej  schody  niedopałkami

papierosów
• ul. Szwoleżerów - kontrole pod kątem prawidłowości wyprowadzania psów
• ul. Pielęgniarek - kontrole w sprawie niszczenia roślinności przez pojazdy
• ul. Ułanów  - kontrole pod kątem wyprowadzania psów oraz niszczenia roślinności
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• ul. Skromna - kontrole pod kątem niszczenia roślinności
• ul. Wojciechowska - przejście do ul. Skromnej - kontrole pod kątem spożywania alkoholu
• ul. Ułanów przy sklepie Żabka - kontrole pod kątem spożywania alkoholu
• ul. Krasińskiego SP 57 - kontrole pod kątem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży- wspólne

patrole z Dzielnicowymi Policji w ramach akcji ,,Bezpieczna Szkoła’’
• ul. Paśnikowskiego przy szkole - kontrole pod kątem prawidłowości parkowania
• ul.  Krasińskiego/  ul.  Bohaterów  Monte  Cassino  -  plac  zabaw  kontrole  pk  spożywania

alkoholu i zaśmiecania
• ul. Śnieżyńskiego - kontrole pod kątem spożywania alkoholu na placu zabaw
• ul. Romanowskiego 40 - kontrole pod kątem zakłócania spokoju publicznego

3. Sprawy dotyczące wraków pojazdów
Odholowano  3  pojazdy,  których  stan  wskazywał,  że  są  nieużywane.  Spowodowano

usunięcie przez właścicieli  2 wraków pojazdów. Na koniec roku 2019 w trakcie realizacji  są 4
sprawy dotyczące wraków.

4. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym
Spowodowano uprzątnięcie 4 miejsc na terenie dzielnicy.

5. Cele na 2020 rok
W  dalszym  ciągu  będę  kontrolowane  miejsca,  w  których  występują  problemy   ze

spożywaniem  alkoholu  tj.  ul.  Farmaceutyczna,  Wojciechowska/Skromna,  Krasińskiego,
Śnieżyńskiego - plac zabaw, Ułanów - za sklepem, czy też miejsca gdzie mogą przebywać osoby
bezdomne.  Podczas  pełnienia  pracy  na  dzielnicy  prowadzone  będą  kontrole  wobec  osób
wyprowadzających  psy  tj.  ul.  Szwoleżerów,  Ułanów,  Krasińskiego.  Zwrócona  zostanie  również
uwaga na prawidłowość parkowania w szczególności ul. Konstantynów, Pielęgniarek - parkowanie
na zieleńcu . Zaśmiecone tereny miejskie będą sprzątane przy pomocy osób osadzonych oraz w
ramach współpracy z odpowiednimi wydziałami Urzędu Miasta Lublin.

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Kośminek

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul.  Sulisławicka – zgłoszono do Wydziału Gospodarki Komunalnej uszkodzony grill  oraz

ławkę na terenie rekreacyjnym.
• ul. Olchowa – wnioskowano do zarządcy drogi o ustawienie oznakowania i wyznaczenie

przejścia dla pieszych.
• ul. Długa/ul. Garbarska – wnioskowano o uregulowanie postoju na tym skrzyżowaniu.
• ul. Dulęby – uprzątnięto działkę należącą do Wydziału Gospodarki Komunalnej.
• ul. Kręta/ ul. Garbarska – uprzątnięto miejskie działki.
• ul. Dulęby -  posprzatano miejskie tereny zielone.
• ul. Przesmyk - wystąpiono z wnioskiem o stałą organizację ruchu – zrealizowano na skutek

działań dzielnicowego
• ul. Dulęby – doprowadzono do usunięcia nielegalnego znaku zakazującego zatrzymanie i

postój.
• ul. Wyzwolenia/ul. Mickiewicza – uprzątnięto worki ze śmieciami z pasa drogowego.
• ul.  Bukowa  -  opróżniono  pojemnik  na  odpady niebezpieczne,  posprzątano  teren  wokół

pojemnika.

• Posprzątano zlewnię rzeki Czerniejówki przez Wody Polskie.

• ul. Krańcowa wzdłuż Dulęby 1 – pas drogowy posprzątał zarządca.

• ul. Wspólna 71 – miejska zielona działka uprzątnięta.
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• ul.  Kręta  6  -  wystąpiono  z  wnioskiem  do  Zarządu  Nieruchomości  Komunalnych  o
zabezpieczenie pustostanu.

• ul. Cmentarna – WGK uprzątnął działkę przeznaczoną pod pomnik.
• ul. Wilcza – spowodowano uprzątnięcie pasa drogowego.
• ul. Tetmajera – usunięto zwłoki psa z terenu obozu.
• ul. Krańcowa 76 – administracja uprzątnęła teren wokół altany.
• ul. Krańcowa 80 – teren wokół kontenera na odzież posprzątany.
• ul. Krasickiego 81 – właściciel posesji usunął worki z odpadami z chodnika.
• ul. Bukowa 15 – posprzątano teren przy altanie.
• ul. Długa 9 – PGE uprzątnęło swój teren wywożąc gabaryty.
• ul. Żmichowskiej – uprzątnięto prywatną posesję.
• ul. Skalskiego – zielona działka kompleksowo posprzątana.
• ul. Pawia - worki ze śmieciami właściciel posesji usunął z chodnika.
• ul. Droga Męczenników Majdanka – właściciel zabrał gabaryty z chodnika.
• ul. Krasickiego  - usunięto pojemniki z pasa drogowego.
• ul. Wyzwolenia – posesja uprzątnięta za śmieci i odchwaszczona.
• ul.  Pawia – świetliki okien w suterenie zostały zabezpieczone.
• ul. Wierzbowa – właścicielka kotów zaprzestała wysypywania odchodów przez okno.
• ul. Robotnicza – worki z gruzem zabrał właściciel posesji.
• ul. Lotnicza – niebezpieczna blacha z pokrycia dachowego została wymieniona.
• ul. Pawia – gałęzie wystające z posesji na chodnik zostały podcięte.
• ul. Obrońców Lublina – administracja posprzątała teren nieruchomości.
• ul. Długa – prywatna działka uprzątnięta.
• ul. Krasickiego – właściciel posesji usunął worki z odpadami zielonymi z chodnika.
• ul. Wyzwolenia – właściciel wykosił działkę.
• ul. Krasickiego – spowodowano opróżnienie przepełnionych pojemników.
• ul. Cmentarna – zabezpieczono prywatną działkę przed wysypywaniem śmieci.
• ul. Wolska 7/9 – Zarząd Nieruchomości Komunalnych uporządkował teren nieruchomości

na skutek działań dzielnicowego.
• ul. Urbanowicza - zobligowano kier. budów do  sprzątania jezdni z błota.
• ul. Wyzwolenia  - właściciel działki zabrał gruz z chodnika miejskiego.
• ul. Kossaka -  spowodowano uzyskanie zgody na prace w pasie drogi.
• ul. Pawia - usunięto gabaryty składowanie w pasie drogowym.

2. Sprawy dotyczące osób bezdomnych
Stała kontrola okolic ulicy Wierzbowej pod kątem przebywania osób bezdomnych.

3. Miejsca objęte stałym nadzorem
• ul. Krańcowa 103 – parkowanie i spożywanie alkoholu.
• ul. Wierzbowa 13 – spożywanie alkoholu, osoby bezdomne.
• ul. Długa 2 – przejście uczniów do Drogi Męczenników Majdanka.
• ul. Dulęby 1 – spożywanie alkoholu.
• ul. Droga Męczenników Majdanka 55 – spożywanie alkoholu, dewastacje.
• ul. Sulisławicka – wyprowadzanie psów na teren rekreacyjny.
• ul. Startowa – parkowanie pojazdów.
• ul. Bukowa – plac zabaw – spożywanie alkoholu.
• ul. Tetmajera - rejon Szkoły Podstawowej nr 32.
• ul. Elektryczna - rejon Szkoły Podstawowej nr15.
• ul. Garbarska – przejście nad rzeką – spożywanie alkoholu.

4. Sprawy dotyczące wraków pojazdów
Odholowano 1 pojazd,  którego stan wskazywał,  że jest  nieużywany.  Spowodowano

usunięcie przez właścicieli  8 wraków pojazdów. Na koniec roku 2019 w trakcie realizacji jest 1
sprawa dotycząca wraku.
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5. Miejsca uprzątnięte przy pomocy osób osadzonych w Areszcie Śledczym:
Spowodowano uprzątnięcie 16 miejsc na terenie dzielnicy.

6. Cele na 2020 rok
W dalszym ciągu realizowane będą kontrole miejsc szczególnie zagrożonych dewastacją,

gromadzeniem  się  osób  spożywających  alkohol  na  terenie  osiedla  Maki  w  rejonie  placówek
handlowych oraz na placach zabaw i  skwerach.  Ponadto podczas pełnienia pracy dzielnicowy
będzie  prowadził  kontrole  zimowego  utrzymania  ciągów  pieszych  i  jezdnych.  Wobec  osób
nieprawidłowo wyprowadzających psy, popełniających wykroczenia w ruchu drogowym polegające
na  nieprawidłowym  parkowaniu  i  niszczeniu  zieleni  dzielnicowy  będzie  stosował  środki
przewidziane  prawem,  tj.  ul.  Startowa  –  parkowanie  pojazdów,  ul.  Bukowa  –  plac  zabaw  –
spożywanie  alkoholu,  ul.  Tetmajera  -  rejon  Szkoły  Podstawowej  nr  32,  ul.  Elektryczna -  rejon
Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Garbarska – przejście nad rzeką – spożywanie alkoholu..

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Ponikwoda

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul.  Rudnicka od strony ul.  Rumiankowej zaśmiecona działka – teren został  posprzątany

przez  mieszkańców,  na  skutek  działań  podjętych  przez  dzielnicowego  śmieci  zostały
zabrane przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

• ul.  Dożynkowa  przy  pętli  autobusowej  MPK  Rudnik  zaśmiecony  wąwóz  –  na  skutek
podjętych  działań  przez  dzielnicowego  teren  został  uprzątnięty  przez  Biuro  Miejskiego
Architekta Zieleni

• ul.  Ustronie  -  zanieczyszczenia  pasa  drogi  przez  liście  i  gałęzie  drzew  –  na  skutek
podjętych działań przez dzielnicowego sprawę przekazano do ZDiM  celem częstszego
sprzątania ulicy oraz do Biura Miejskiego Architekta Zieleni na wykonanie przycinki gałęzi
drzew 

• ul.  Laurowa 12 –  duża  ilość  butelek  po alkoholu  –  na skutek  podjętych działań  przez
dzielnicowego ZDiM uprzątnął zaniedbania porządkowe

• ul. Strzembosza/Strzeszewskiego – zaśmiecony pas drogi – na skutek podjętych działań
przez dzielnicowego Biuro Miejskiego Architekta Zieleni uprzątnęło  tereny

• ul. Magnoliowa – zaśmiecony pas drogi na wysokości boiska – na skutek działań podjętych
przez dzielnicowego teren został uprzątnięty przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

• ul. Grodzickiego – zaśmiecony i zarośnięty teren przy pustostanie – na skutek podjętych
działań  przez  dzielnicowego działka  została  posprzątana  i  roślinność  wykoszona  przez
administrację OZB Tatary

• ul.  Ponikwoda  –  plakaty  na  słupach  oświetleniowych  dotyczące  sprzedaży  chemii
gospodarczej  z  Niemiec  –  na  skutek  podjętych  działań  przez  dzielnicową  wobec
handlującego zastosowano środek karny przewidziany prawem, reklamy ze słupów zostały
usunięte

• ul.  Bluszczowa  –  błoto  z  budowy  na  jezdni  –  na  skutek  podjętych  działań  przez
dzielnicowego pracownicy na bieżąco czyścili jezdnię i późniejsze kontrole nie wykazywały
nieprawidłowości

• ul. Czumy 11 – parkowanie na trawniku – na skutek podejmowanych częstych kontroli i
czynności  służbowych  wobec  kierowców  problem  parkowania  na  trawie  znacznie  się
zmniejszył

• ul.  Orzechowa/Dożynkowa  –  zaśmiecone  tereny  –  na  skutek  podjętych  działań  przez
dzielnicową właściciele działek usunęli zaniedbania 

• ul. Świdnicka – worki ze śmieciami i złamane drzewo – na skutek podjętych działań przez
dzielnicową teren został uprzątnięty przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
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• ul. Modrzewiowa – gruz i śmieci – na skutek podjętych działań przez dzielnicową sprawca
uprzątnął teren 

• ul. Modrzewiowa – roślinność „wylewająca” się na chodnik z prywatnej posesji – na skutek
podjętych działań przez dzielnicową właściciel przyciął krzewy i trawę 

• ul. Strzeszewskiego/Czumy – zaśmiecenia pasa drogi i przerośnięta roślinność na ścieżce
rowerowej  – na skutek podjętych działań przez dzielnicową Biuro Miejskiego Architekta
Zieleni usunęło zaniedbania 

• ul. Strzeszewskiego 17 – wysoka trawa na działkach oraz zaniedbane krzewy – na skutek
podjętych działań przez dzielnicową WGK wykosił trawę i przyciął krzewy

• ul. Budrysów – śmieci w pasie drogi – na skutek podjętych działań przez dzielnicową Biuro
Miejskiego Architekta Zieleni uprzątnęło teren

• ul.  Świdnicka/ul.  Wrzosowa  –  zaśmiecony  teren  –  na  skutek  podjętych  działań  przez
dzielnicową działka została uprzątnięta przez WGK

• ul. Trześniowska 67 – wysypisko śmieci – na skutek podjętych działań przez dzielnicową
Polskie Koleje Państwowe S.A. uprzątnęły teren

• ul.  Oliwkowa –  notorycznie ujadający pies na prywatnej posesji  – na skutek podjętych
działań przez dzielnicową na czas nieobecności właścicieli pies zamykany jest w domu

• ul.  Rudnicka/ul.  Koryznowej  –  zaśmiecona  działka  oraz  bardzo  wysoka  trawa  na  w/w
terenie – na skutek podjętych działań przez dzielnicową WGK wykosił trawę i uporządkował
działkę

• ul.  Dożynkowa  –  bardzo  wysoka  trawa  i  zaniedbana  działka  prywatna  –  na  skutek
podjętych działań przez dzielnicową właściciel wykosił trawę i uporządkował działkę 

• ul.  Paprociowa –  zalana  działka  na skutek  ulewy  –  w wyniku  podjętych  działań  przez
dzielnicową  sprawa  została  przekazana  notatką  służbową  do  Wydziału  Ochrony
Środowiska

• ul. Goździkowa/ul. Dożynkowa – nieprawidłowe parkowanie – na skutek podjętych działań
przez dzielnicową i patrole interwencyjne problem znacznie się zmniejszył

• ul. Rumiankowa – zaśmiecona i zaniedbana działka – na skutek podjętych działań przez
dzielnicową WGK UM uporządkował działkę

• ul. Narcyzowa – krzewy „wylewające”  się na pas drogi – na skutek działań podjętych przez
dzielnicową właściciel przyciął roślinność 

• ul.  Kosynierów -  zalana  działka  na  skutek  ulewy  –  na  skutek  podjętych  działań  przez
dzielnicową  sprawa  została  przekazana  notatką  służbowa  do  Wydziału  Ochrony
Środowiska

• ul.  Dożynkowa –  śmieci  przy sklepie  –  na  skutek  podjętych  działań  przez  dzielnicową
właściciel sklepu uprzątnął teren

• ul.  Strzeszewskiego  21-  niewłaściwe  parkowanie  -  na  skutek  podjętych  działań  przez
dzielnicową i patrole interwencyjne problem znacznie się zmniejszył

• ul.  Grodzickiego – zalegające worki  z  ubraniami  przy altanie  śmietnikowej  –  na skutek
podjętych działań przez dzielnicową oraz Eko-Patrol sprawca uprzątnął zalegające odpady

• ul.  Sportowa/ul.  Rudnicka – krzewy „wylewające” się na chodnik – na skutek podjętych
działań przez dzielnicową, właściciel przyciął roślinność

• Al. Spółdzielczości Pracy – wybite okno w pustostanie sąsiadującym z zamieszkałą posesją
– na skutek działań podjętych przez dzielnicową zgłoszenie zostało przekazane notatką
służbową do realizacji do Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta

• ul.  Bielskiego  –  zaśmiecona  działka  oraz  roślinność  „wylewająca”  się  na  sąsiadującą
działkę – na skutek podjętych działań przez dzielnicową właściciel  uporządkował  teren
oraz przyciął roślinność na działce

• ul.  Hiacyntowa  –  śmieci  na  działce  przy wejściu  do cmentarza  –  na  skutek  podjętych
działań przez dzielnicową działka została uporządkowana przez właściciela 

• ul. Strzembosza 11 – nieprawidłowe parkowanie – na skutek podejmowanych działań przez
dzielnicową i patrole interwencyjne problem znacznie się zmniejszył

• ul.  Koryznowej/ul.  Ponikwoda  –  zalegające  gałęzie  na  trawniku  –  na  skutek  działań
podjętych  przez  dzielnicową  teren  został  uprzątnięty  przez  Biuro  Miejskiego  Architekta
Zieleni
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• ul. Laurowa – parkowanie na zakazie i chodniku - na skutek podejmowanych działań przez
dzielnicową i patrole interwencyjne problem znacznie się zmniejszył

• ul. Dożynkowa 15E- zaśmiecone działki na wysokości w/w posesji – na skutek podjętych
działań przez dzielnicową zgłoszenie zostało przekazane do realizacji do ZDiM 

• ul.  Bluszczowa  –  zaśmiecone  działki  –  na  skutek  podjętych  działań  przez  dzielnicową
właściciel uprzątnął teren

• ul. Koryznowej 5 – zaśmiecona działka – na skutek działań podjętych przez dzielnicową
WGK UM  uprzątnął teren

• ul.  Strzembosza 9 – błoto na jezdni i  chodniku z budowy – na skutek podejmowanych
interwencji przez dzielnicową problem znacznie się zmniejszył

• ul.  Strzembosza  9  –  parkowanie  na  chodniku  i  terenie  zielonym  –  na  skutek
podejmowanych działań przez dzielnicową i innych funkcjonariuszy problem znacznie się
zmniejszył 

• ul. Nasturcjowa/ul. Orzechowa – zaśmiecone działki – na skutek podejmowanych działań
przez dzielnicową zgłoszenie zostało przekazane do realizacji do WGK UM

• ul. Owocowa – pojazdy długo nieużytkowane w pasie drogi – na skutek podjętych działań
przez dzielnicową właściciel usunął pojazdy

• ul.  Sekutowicza – śmieci  przy altanie – na skutek podjętych działań przez dzielnicową
administracja ponagliła odbiór odpadów przez KOM-EKO

• ul.  Dożynkowa/ul.  Laurowa  –  błoto  na  jezdni  i  chodniku  –  na  skutek  podejmowanych
działań przez dzielnicową problem znacznie się zmniejszył 

• ul. Zagrobskiej – zaśmiecone tereny zielone w pasie drogi – na skutek podjętych działań
przez dzielnicową tereny zostały uprzątnięte przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni 

• ul. Strzembosza – zaśmiecona skarpa –   na skutek podjętych działań przez dzielnicową
tereny zostały uprzątnięte przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni 

• ul. Hiacyntowa – worki ze śmieciami w pasie drogi -  na skutek podjętych działań przez
dzielnicową tereny zostały uprzątnięte przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

• ul. Trześniowska – niszczenie zieleni przez parkujące pojazdy – na skutek podejmowanych
interwencji przez dzielnicową problem znacznie się zmniejszył

• ul.  Orzechowa/ul.  Brzozowa/ul.  Palmowa/ul.  Nasturcjowa – bardzo zły stan nawierzchni
drogi – na skutek podjętych działań przez dzielnicową zgłoszenie zostało przekazane do
ZDiM  

• ul. Budrysów – zaśmiecony teren zielony w pasie drogi – na skutek działań podjętych przez
dzielnicową tereny zostały uprzątnięte przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni 

• ul.  Trześniowska (odcinek nieutwardzony) - bardzo dużo ubytków - na skutek podjętych
działań przez dzielnicową zgłoszenie zostało przekazane do ZDiM  

• ul. Kasztanowa - „wylewające” się gałęzie drzew na chodnik – na skutek podjetych działań
przez dzielnicową właściciel przyciął roślinność

• ul. Porzeczkowa – przepełniony kontener na odzież używaną – na skutek podjętych działań
przez dzielnicową firma odpowiedzialna opróżniła kontener 

• ul. Magnoliowa – przepełnione kontenery na odzież używaną – na skutek podjętych działań
przez dzielnicową zgłoszenie zostało przekazane do realizacji do odpowiedzialnej firmy

• ul. Grodzickiego – worki ze śmieciami w pasie drogi – na skutek podjętych działań przez
dzielnicową worki zostały zabrane przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni 

• ul. Pliszczyńska – śmieci na terenie zielonym w pasie drogi - na skutek działań podjętych
przez dzielnicową tereny zostały uprzątnięte przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni 

• ul.  Pliszczyńska – wysypisko śmieci po rozbiórce nieruchomości  – na skutek podjętych
działań  przez  dzielnicową  ujawniono  sprawcę  wykroczenia,  który  po  ukaraniu
uporządkował teren i pozbył się odpadów zgodnie z prawem 

• ul.  Koryznowej/ul.  Rudnicka – zaśmiecona działka – na skutek podjętych działań przez
dzielnicową WGK UM uprzątnął działkę 

• ul. Torowa – gabaryty i inne odpady na terenie  zielonym – na skutek działań  podjętych
przez  dzielnicową  zgłoszenie  zostało  przekazane  do  realizacji  do  Polskich  Kolei
Państwowych.
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2. Sprawy dotyczące wraków pojazdów
Odholowano  2  pojazdy,  których  stan  wskazywał,  że  są  nieużywane.  Spowodowano

usunięcie przez właścicieli 11 wraków pojazdów. Na koniec roku 2019 w trakcie realizacji jest 1
sprawa dotycząca wraku.

3. Miejsca posprzątane przez osoby osadzone w Areszcie Śledczym
Spowodowano uprzątnięcie 8 miejsc na terenie dzielnicy. 

4. Cele na 2020 rok
 W kolejnym 2020 roku dzielnicowa dalej będzie kontrolować miejsca, w których odbywa się

spożywanie alkoholu próbując je zminimalizować tj. ul. Cyprysowa, ul. Mariańska, ul. Rumiankowa,
przebywanie  osób bezdomnych,  nieprawidłowe parkowanie pojazdów głównie  na ul.  Laurowej,
Trześniowskiej, Strzembosza, Dożynkowa/Orzechowa przy sklepie. Problemem są również wraki
pojazdów, które  w kolejności  będą usuwane na koszt  właściciela.  Podczas pełnienia pracy w
swoim rejonie dzielnicowa dalej będzie kontrolowała miejsca wyprowadzania psów oraz sprzątania
po  nich  tj.  Andersa/Bazylianówka.  Zaśmiecone  tereny  miejskie  będą  sprzątane  przy  pomocy
osadzonych  oraz  ze  współpracą  z  Urzędem  Miasta  Lublin.  Zwrócona  zostanie  uwaga  na
podrzucanie śmieci na ul. Dożynkowej, Orzechowej, Trześniowskiej oraz ul. Grodzickiego.

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Rury

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul. Zana 35-37 – teren pomiędzy sklepami Komfort i Rossman – teren uprzątnięto.
• ul.  Krasińskiego – stos drewna po wycince złożony  w pasie drogi  – po zgłoszeniu do

zarządcy  teren został uprzątnięty.
• ul. Nadbystrzycka 56 – po zgłoszeniu  teren został uprzątnięty.
• ul. Zana 38 – po osobistym zgłoszeniu do zarządcy teren został posprzątany.
• ul. Zana 45 ( teren zielony przy KMP Lublin) –  po zgłoszeniu teren uprzątnięto.
• ul.  Juranda  9  (teren  zielony  przy  przychodni)  –  po  sporządzeniu  notatki  służbowej  do

zarządcy teren został posprzątany.
• Ścieżka  rowerowa  przy  rzece  Bystrzycy  –  zgromadzone  worki  ze  śmieciami  -   po

zgłoszeniu do monitoringu worki zostały zabrane.
• ul.  Wileńska  (za  przystankiem  MPK)   -   po  zgłoszeniu  do  monitoringu  teren  został

posprzątany.
• ul. Nadbystrzycka 82 – po zgłoszeniu  teren został posprzątany.
• ul.  Głęboka 12-20  (skarpa  przy blokach)  –  po osobistym przekazaniu  zaniedbań teren

został posprzątany.
• ul. Kazimierza Wielkiego (przy Hali Globus) – po zgłoszeniu do monitoringu teren został

posprzątany a wysoka trawa podcięta.
• ul. Nadbystrzycka 116 (zgromadzone worki ze śmieciami) – po zgłoszeniu worki zostały

zabrane.
• ul.  Wigilijna  –  ul.  Nadbystrzycka  (zarośnięte  pobocza)  –  po  zgłoszeniu   wysoka  trawa

została podcięta.
• Wąwóz  Rury  (teren  po  opuszczonych  ogródkach  działkowych)  –  w  dniu  17.04.2019  r.

została  sporządzona  dokumentacja  fotograficzna  oraz  notatka  służbowa  do  zarządcy
terenu WGK UM Lublin celem uprzątnięcia terenu.

• ul.  Plażowa  1  (zanieczyszczony  chodnik  odchodami  gołębi)  -  sporządzono  notatkę
służbową do zarządcy celem sukcesywnego sprzątania chodnika.

• ul.  Nadbystrzycka – ul.  Wigilijna  (plac po zlikwidowanym kiosku Ruchu)  -  sporządzono
notatkę służbową – teren został posprzątany.
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• ul.  Głęboka  (zarośnięty  ciąg  pieszy  przy  ścieżce  rowerowej)  –  sporządzono  notatkę
służbową do zarządcy – wystające  gałęzie drzew i krzewów zostały podcięte.

• ul. Wileńska (przepełniony kontener na odpady niebezpieczne) –  teren posprzątany.
• ul. Gliniana 33 – (pozostawiona wersalka w pasie drogowym) – zgłoszono do ZDiM Lublin –

gabaryt został zabrany.
• ul. Balladyny 5B – (zaśmiecony teren zielony przy garażach) – teren został posprzątany.
• ul.  Wapienna  21  –  (wysypisko  śmieci,  gabaryty)  –  zgłoszono  do  ZDiM  Lublin  celem

uprzątnięcia terenu.
• ul.  Nowomiejska  (zaśmiecony  teren  boisk  sportowych)  –  przeprowadzono  rozmowę  z

właścicielem terenu – teren został posprzątany.
• ul.  Kazimierza Wielkiego –  ul.  Nowomiejska (zaśmiecone działki  prywatne – wysypisko

śmieci) przeprowadzono rozmowę z właścicielami działek – tereny zostały posprzątane a
śmieci wywiezione.

• ul.  Wigilijna  (zaśmiecony teren  prywatny  oraz  niezabezpieczony budynek  drewniany)  –
przeprowadzono  rozmowę  z  właścicielką  posesji  –  budynek  zabezpieczono,  posesję
posprzątano.

• ul.  Nadbystrzycka  (zaśmiecona  posesja  prywatna)  –  przeprowadzono  rozmowę  z
właścicielem posesji – posesja została uprzątnięta.

• ul. Jana Sawy (śmietnisko na terenie zielonym obok budynku Sun Hill) – przeprowadzono
rozmowę  z właścicielem terenu – teren został posprzątany.

• ul.  Lasockiego  (zaśmiecona  posesja  po  zlikwidowanej  piekarni)  –  przeprowadzono
rozmowę z właścicielami piekarni – posesja została posprzątana a śmieci wywiezione.

• ul. Gliniana (zalegający gruz przy budynku) przeprowadzono rozmowę z administratorem 
obiektu - gruz został zabrany

• ul. Zana – (pryzma gruzu przy trzepaku na terenie prywatnym) – po przeprowadzeniu 
rozmowy z zarządcą terenu – gruz został zabrany.

• ul. Nadbystrzycka - (zaśmiecona posesja prywatna) – przeprowadzono rozmowę z 
właścicielką posesji, która posprzątała teren.

• ul. Jana Sawy – (sterta krzeseł na terenie prywatnym) – sprawę przekazano zarządcy 
terenu, który zlecił wywóz firmie Kom- Eko. Krzesła zostały zabrane.

• ul.  Zana – (pryzma gruzu przy przychodni) – przeprowadzono rozmowę z kierownikiem
robót, który usunął gruz i posprzątał teren.

• ul.  Głęboka – (wysypisko śmieci przy altanie śmietnikowej) – przeprowadzono rozmowę
z administratorem terenu, który uprzątnął teren.

• ul.  Wileńska  9  –  zastawianie  wyjazdu  z  garażu  przez  inne  pojazdy  (przeprowadzono
rozmowę z adm.  Osiedla Słowackiego celem ustawienia prawidłowego oznakowania)  –
oznakowanie zostało ustawione prawidłowo.

• ul. Wallenroda 2 (śliskie chodniki) – sprawę zgłoszono do adm. Oś. Mickiewicza – chodniki
posypano piaskiem.

• ul.  Wapienna  (niezabezpieczona  studzienka  drenażowa  przy  rzece  Bystrzyca)  –
przeprowadzono rozmowę z wykonawcą robót, który zabezpieczył studzienkę.

• ul. Zana (ubytek w asfalcie na wysokości Media Markt) – sprawę zgłoszono do ZDiM Lublin
- ubytek zaasfaltowano.

• ul.  Leonarda  5  (głośny  hałas  wydobywający  się  z  budynku  Krasińskiego  2)  –
przeprowadzono rozmowę z z-cą Prezesa LSM, który zobowiązał się rozwiązać problem z
wykonawcą klimatyzacji w budynku.

• ul. Gliniana 27 (rozpadający się kiosk Ruchu na parkingu) – sprawa została przekazana do
realizacji zarządcy terenu ZNK Lublin.

• ul. Emancypantek – Ochockiego (wyprowadzanie psów bez nadzoru i nieusuwanie po nich
odchodów) – kontrole w ramach codziennych zadań.

• ul.  Jana  Sawy 6  (oberwana reklama  nad  chodnikiem)  –  przeprowadzono  rozmowę  z
właścicielem lokalu, który usunął zaniedbanie w dniu kontroli.

• ul.  Grażyny 18 (hodowla gołębi na balkonie budynku) – sprawę zgłoszono do realizacji
adm. Osiedla Mickiewicza.
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• ul.  Muzyczna  (uszkodzona  studzienka  telekomunikacyjna)  –  sprawę  przekazano
właścicielowi studni Orange, który usunął zaniedbanie w dniu kontroli.

• ul. Juranda 7 (nieprawidłowo ustawiony znak drogowy) – sprawę przekazano do zarządcy
terenu, który zdemontował oznakowanie.

• ul.  Zana  43  (odpadające  płytki  terakoty  na  schodach  i  tarasie  lokalu  użytkowego)  –
przeprowadzono rozmowę z administratorem obiektu, który usunął zaniedbanie.

• ul.  Jana  Sawy  (niebezpiecznie  zamontowane  rusztowanie  przy  budynku  piekarni)  -
przeprowadzono  rozmowę  z  właścicielką  piekarni.  Rusztowanie  zostało  naprawione  i
zdemontowane po zakończeniu remontu budynku.

• ul. Wapienna 18 (podczas opadów woda zalewa posesję) – przeprowadzono rozmowę ze
zgłaszającą   i skierowano do zarządcy terenu ZDiM Lublin.

• ul. Plażowa 7 (niezabezpieczone ogrodzenie budowy) – przeprowadzono rozmowę z kier.
budowy – ogrodzenie zostało naprawione w dniu kontroli.

• ul.  Wapienna  (niebezpiecznie  zarośnięty  słup  energetyczny  z  latarnią  koroną  drzewa,
gałęzie zaczepiają o przewody elektryczne) – sporządzono notatkę służbową do Zakładu
Energetycznego.

• ul. Wallenroda 2 (podrzucanie śmieci na teren miejski) – ustalono osobę odpowiedzialną,
wobec której zastosowano środek karny przewidziany prawem.

• ul. Wigilijna 2a - (przyczepka z reklamą ustawiona w pasie drogi bez zezwolenia zarządcy
terenu) - przeprowadzono rozmowę z właścicielem przyczepki, który usunął reklamę w dniu
kontroli.

• Oś. Słowackiego i Krasińskiego – (używanie środka Roundup przez administracje w celu
odchwaszczania  ciągów  pieszych)  –  sporządzono  pismo  do  w/w  administracji  celem
zaniechania tego procederu.

• ul.  Pana Balcera 8 – (wyprowadzanie psów bez nadzoru, nieusuwanie psich odchodów
oraz libacje alkoholowe w garażu przy w/w bloku) – kontrole są przeprowadzane w ramach
codziennych zadań.

• ul.  Pana  Balcera  9  –  (handel  warzywami  na  stoisku  przed  sklepem  bez  zezwolenia
administracji) – przeprowadzono rozmowę z handlującą, poinformowano o problemie. Brak
uprawnień SM do wyciągnięcia sankcji karnych wobec handlującej.

• ul. Zachodnia 11 – (nisko zwisające gałęzie wierzby płaczącej nad ulicą) – przeprowadzono
rozmowę z zarządcą terenu – gałęzie zostały podcięte w dniu następnym.

• ul.  Emancypantek  2,3,4,5  –  (wyprowadzanie  psów bez nadzoru  i  nieusuwanie  po nich
odchodów, spożywanie alkoholu, malowanie graffiti na ścianach budynków) – kontrole są
prowadzane w ramach codziennych zadań.

• ul.  Nadbystrzycka  14–16  –  (niepodcięte  gałęzie  drzew,  zaśmiecony  teren)  –  sprawę
przekazano  do  ZDiM  Lublin  celem  usunięcia  zaniedbania.  Rekontrola  wykazała,  że
zaniedbanie zostało usunięte.

• ul.  Wołodyjowskiego  3  -  (pryzma  piachu  na  trawniku)  –  przeprowadzono  rozmowę  z
administratorem obiektu, który usunął piach i uporządkował teren.

• ul.  Wapienna  –  (nieporządek  przy  budowie  garaży  –  uszkodzony  chodnik,  skarpa,
rozsypany gruz) – przeprowadzono rozmowę z właścicielem obiektu, który zobowiązał się
uprzątnąć teren po zakończeniu inwestycji. Przedmiotowy teren został uporządkowany.

• ul. Wallenroda 2E – (złamana gałąź drzewa nad chodnikiem) – poinformowano zarządcę
terenu, który usunął niebezpieczeństwo).

• ul. Skrzetuskiego – Boh. Monte Cassino - (reklama Auto Myjni ustawiona w pasie drogi bez
zezwolenia zarządcy terenu) – przeprowadzono rozmowę z właścicielem firmy, który usunął
reklamę w dniu kontroli.

• ul. Irydiona 4 – (zastawianie parkingu dla rowerów przez samochody) – przeprowadzono
rozmowę z kier. administracji,  który zobowiązał się zabezpieczyć to miejsce metalowymi
słupkami.

• ul.  Wajdeloty 14 -  (młodzież szkolna zanieczyszcza chodnik  niedopałkami papierosów i
innymi  odpadami)  –  kontrole  są  prowadzone  w  ramach  codziennych  zadań  oraz
przeprowadzono rozmowę z zastępcą dyrektora szkoły celem poinformowania o problemie.
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• ul. Nadbystrzycka 5 – (zalegająca pryzma liści na chodniku) – przeprowadzono rozmowę
z administratorem budynku, który uprzątnął chodnik w dniu kontroli.

• Osiedle Piastowskie – (schody prowadzące z osiedla do ul. Głębokiej zasypane liśćmi) –
zgłoszono do ZDiM Lublin – schody zostały oczyszczone z liści.

• ul. Grażyny 10 – (nieprawidłowe oznakowanie ulicy) – przeprowadzono rozmowę z ZDiM
Lublin - oznakowanie zostało ustawione prawidłowo.

• ul. Zana 14 – (parkowanie pojazdu na trawniku) – pozostawiono informację o wykroczeniu,
do dalszego wykorzystania służbowego.

• ul.  Wapienna  –  (rozpadający  się  budynek  )  -  sporządzono  notatkę  do  Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie celem zajęcia się sprawą wg kompetencji.

2. Miejsca objęte stałym nadzorem
• ul. Wyczółkowskiego
• ul. Pana Tadeusza
• ul. Balladyny
• ul. Sowińskiego 
• ul. Żniwna
• ul. Siewna
• ul. Skierki
• ul. Jana Sawy
• ul. Pana Balcera
• ul. Wallenroda

3. Sprawy dotyczące wraków pojazdów
Odholowano 10 pojazdów, których stan wskazywał, że są nieużywane. Spowodowano 

usunięcie przez właścicieli 21 wraków pojazdów. Na koniec roku 2019 w trakcie realizacji jest 3 
sprawy dotyczące wraków.

4. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym
Spowodowano uprzątnięcie 5 miejsc na terenie dzielnicy.

 
5. Cele na 2020 rok

W dalszym ciągu kontrolowane będą miejsca, w których odbywa się  spożywanie alkoholu
próbując  je  zminimalizować  tj.  ul.  Głęboka,  ul.  Wallenroda,  ul.  Wapienna,  ul.  Nadbystrzycka,
Wąwóz  Rury,   przebywanie  osób  bezdomnych  -  ul.  Skierki,  ul.  Balladyny,  ul.  Grażyny,
nieprawidłowe parkowanie pojazdów tj.  Zachodnia, Chmielewskiego, Żniwna, Wyczółkowskiego,
Pana Balcera, Jana Sawy, Balladyny.  Szczególna uwaga poświęcona będzie na zlokalizowaniu
pojazdów  nieużywanych  na  terenie  dzielnicy  by  sukcesywnie  doprowadzać  do  ich  usunięcia.
Podczas pracy prowadzone będą kontrole miejsc wyprowadzania psów oraz sprzątania po nich-
głównie ul. Emancypantek, os. Słowackiego, ul. Pana Balcera. Zaśmiecone tereny miejskie będą
sprzątane przy pomocy osadzonych Aresztu Śledczego oraz przy współpracy z Urzędem Miasta
Lublin.

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Sławin

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul. Willowa - zaśmiecone trawniki w pasie drogi -  przekazano do Zarządu Dróg i Mostów -

usunięto zaniedbania.
• ul.  Willowa  -  wyrwany  kosz  przy  przystanku  MPK  -  przekazano  do  MPK-  usunięto

zaniedbania.
• ul. Tulipanowa - blokowanie bramy wjazdowej – wezwanie do Straży Miejskiej
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• ul.  Sławinkowska  -  zaśmiecony  pas  drogi  -   przekazano  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów-
usunięto zaniedbania.

• ul.  Willowa  -  śliska  nawierzchnia  -  przekazano  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów-  usunięto
zaniedbania.

• ul.  Sławinkowska/ul.  Zbożowa - śliskie chodniki-przekazano do Zarządu Dróg i  Mostów-
usunięto zaniedbania.

• ul.   Zbożowa  zaśnieżone  schody  -  przekazano  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów-  usunięto
zaniedbania.

• ul.  Skryta  -  śliska  nawierzchnia  -  przekazano  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów-  usunięto
zaniedbania.

• ul. Tulipanowa - śliski chodnik - przekazano do Zarządu Dróg i Mostów
• ul.  Chabrowa  2B  -  przepełnione  pojemniki  na  odzież  -  przekazano  do  Zarządu  Dróg  

i Mostów
• ul. Wodna - oblodzona droga gruntowa - przekazano do Zarządu Dróg i Mostów- usunięto

zaniedbania.
• ul.  Generała  Bolesława  Ducha  -  oblodzony  chodnik  -  przekazano  do  Zarządu  Dróg  

i Mostów - usunięto zaniedbania.
• ul.  Willowa - oblodzona droga service - przekazano do Zarządu Dróg i Mostów - usunięto

zaniedbania.
• ul. Kasztelańska - oblodzone chodniki - przekazano do Zarządu Dróg i Mostów - usunięto

zaniedbania.
• ul.  Chabrowa - oblodzone chodniki -  przekazano do Zarządu Dróg i  Mostów - usunięto

zaniedbania.
• ul.  Słonecznikowa/ul.  Tulipanowa - oblodzone chodniki  -  przekazano do Zarządu Dróg  

i Mostów - usunięto zaniedbania.
• ul. Skowronkowa - ubytki w nawierzchni - przekazano do Zarządu Dróg i Mostów - usunięto

zaniedbania.
• ul. Gajowa/ul. Zbożowa - śliska jezdnia - przekazano do Zarządu Dróg i Mostów - usunięto

zaniedbania.
• ul. Tulipanowa - kontrola spalania w piecu- bez uwag
• ul.  Relaksowa - oblodzone chodniki -  przekazano do Zarządu Dróg i Mostów - usunięto

zaniedbania.
• ul. Poligonowa - zaśmiecone przejście pod ulicą - przekazano do Zarządu Dróg i Mostów -

usunięto zaniedbania.
• ul.  Poligonowa - oblodzone schody do przystanku MPK - przekazano do Zarządu Dróg  

i Mostów - usunięto zaniedbania.
• ul. Kwiatów Polnych - parkowanie na trawie- kontrole
• ul. Poli Gojawiczyńskiej - nieprawidłowe parkowanie – rozmowa z mieszkańcami
• ul.  Zelwerowicza  -  zaśmiecony  teren  zielony  w   pasie  drogi  -  przekazano  do  Biura

Miejskiego Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul. Skowronkowa - bezpański pies- przekazano do schroniska
• ul.  Jana Lisa - zaśmiecony teren zielony w  pasie drogi - przekazano do Biura Miejskiego

Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul.  Chabrowa - zaśmiecony teren zielony w  pasie drogi- przekazano do Biura Miejskiego

Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul.  Wodna - zaśmiecony pas drogi - przekazano do Biura Miejskiego Architekta Zieleni -

usunięto zaniedbania.
• ul.  Skowronkowa  -  zaśmiecony  teren  zielony  w   pasie  drogi  -  przekazano  do  Biura

Miejskiego Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul. Poligonowa - zaśmiecony teren zielony w  pasie drogi - przekazano do Biura Miejskiego

Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul.  Bohaterów Września - zaśmiecony teren zielony w  pasie drogi- przekazano do Biura

Miejskiego Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul.  Sławinkowska/  ul.  Zbożowa - połamany przepust wodny na chodniku - przekazano do

Zarządu Dróg i Mostów - usunięto zaniedbania.
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• ul.  Sławinkowska  -  zaśmiecony  teren  zielony  w   pasie  drogi  -  przekazano  do  Biura
Miejskiego Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.

• ul.  Gajowa -  ubytki  w nawierzchni  -  przekazano do Zarządu Dróg i  Mostów -  usunięto
zaniedbania.

• ul. Jana Lisa - zanieczyszczanie ulicy przez ciężarówki z budowy- rozmowa z kierownikiem
zaniedbania usunięte

• ul. Tarasowa - zaśmiecony teren zielony w  pasie drogi- przekazano do Biura Miejskiego
Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.

• ul.  Poligonowa - zaśmiecony tunel pod ulicą - przekazano do Zarządu Dróg i Mostów -
usunięto zaniedbania.

• ul.  Skowronkowa  -  zaśmiecony  teren  zielony  w   pasie  drogi  -  przekazano  do  Biura
Miejskiego Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.

• ul. Tulipanowa – Skalista ubytki w jezdni- przekazano do Zarządu Dróg i Mostów - usunięto
zaniedbania.

• ul. Sławinkowska - zaśmiecony pętla  MPK – przekazano do Zakładu Transportu Miejskiego
- usunięto zaniedbania.

• ul.  Sławinkowska  -  pojemniki  na  śmiecie  w pasie  drogi  -  we  współpracy  z  Wydziałem
Ochrony Środowiska doprowadzono do ich usunięcia

• ul.  Główna - zaśmiecony teren zielony w  pasie drogi - przekazano do Biura Miejskiego
Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.

• ul.  Araszkiewicza  -  zaśmiecony  teren  zielony  w   pasie  drogi-  przekazano  do  Biura
Miejskiego Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.

• ul.  Altanowa - zaśmiecona działka nr.1220 – przekazano do Biura Miejskiego Architekta
Zieleni - usunięto zaniedbania.

• ul. Pergolowa - zaśmiecone działki – doprowadzono do ich uprzątnięcia
• ul. Willowa - zaśmiecona działka – doprowadzono do  uprzątnięcia
• ul.  Zielone Wzgórze -  zanieczyszczona ulica-  przekazano do Zarządu Dróg i  Mostów -

usunięto zaniedbania.
• ul. Chabrowa - zawalony płot budowy – w wyniku podjętych działań płot naprawiono
• ul.  Wędrowna  -  zaśmiecony  dojazd  od  Poligonowej-  przekazano  do  Biura  Miejskiego

Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul. Skowronkowa - worki ze śmieciami w pasie drogi – doprowadzono do usunięcia worków
• ul. Platanowa - zaśmiecony teren zielony w  pasie drogi - przekazano do Biura Miejskiego

Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul.  Agronomiczna  -  zaśmiecony  teren  zielony  w   pasie  drogi  -  przekazano  do  Biura

Miejskiego Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul. Poligonowa - zaśmiecenie działek prywatnych przez okoliczne budowy - doprowadzono

do posprzątania zaniedbań przez sprawców
• ul.  Zbożowa/  ul.  Jemiołowa przepełnione pojemniki  bałagan – właściciel  posesji  usunął

zaniedbania
• ul.  Jodłowa - gromadząca się młodzież w pustostanie – w wyniku działań doprowadzono

do zabezpieczenia posesji, dwóch nieletnich przekazano rodzicom
• ul.  Zbożowa/ul.  Fiołkowa  -  zaśmiecony  teren  zielony  przy  schodach  –  przekazano  do

Zarządu Dróg i Mostów - usunięto zaniedbania.
• ul. Północna w kierunku Zdrojowej - ubytki asfaltu - przekazano do Zarządu Dróg i Mostów

- usunięto zaniedbania.
• ul. Główna 45 - zaśmiecona posesja miejska – uprzątnięta
• ul. Rozmarynowa/ul. Chabrowa - nieprawidłowe oznakowanie remontu ulic – oznakowanie

i zabezpieczenie robót drogowych zostało poprawione
• ul.  Tarasowa  -  nieprawidłowe  parkowanie  –  wyciągnięto  konsekwencje  w  stosunku  do

dwóch kierowców
• ul. Chabrowa - zalewanie posesji przez wody opadowe - zorganizowano pomoc (MPWIK)
• ul. Warszawska  102  -  drzewo  stwarzające  zagrożenie  -  wycięto  przy  pomocy  Straży

Pożarnej
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• ul. Poligonowa - droga service zaśmiecanie przez budowlańców – rozmowa profilaktyczna
z kierownikami okolicznych budów - usunięto zaniedbania.

• ul.  Jaworskiego  -  nadmiernie  rozrośnięte  krzewy  w pasie  drogi  -  przekazano  do  Biura
Miejskiego Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.

• ul. Tarasowa - składowanie płyt budowlanych bez zabezpieczeń na terenie dewelopera – w
wyniku podjętych działań płyty zostały zabrane z terenu osiedla

• ul.  Relaksowa -  problemy z pojazdami utrudniającymi  ruch -  pismo do Zarządu Dróg i
Mostów odnośnie zmiany organizacji ruchu

• ul.  Warszawska  –  Główna  zaśmiecona  działka  prywatna  –  rozmowa  z  właścicielem
zaniedbania usunięte

• ul. Sławinkowska - błoto z budów – rozmowa z kierownikami zaniedbania usunięte
• ul.  Willowa  -  zaśmiecony  chodnik  przed  posesją  prywatną  -  rozmowa  z  właścicielem

zaniedbania usunięte
• ul. Modrzejewskiej - błoto z budowy – rozmowa z kierownikiem zaniedbania usunięte
• ul. Główna - zaśmiecona działka prywatna - rozmowa z właścicielem zaniedbania usunięte
• ul.  Irysowa - zaśmiecone działki miejskie w pasie drogi- przekazano do Biura Miejskiego

Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul. Główna 34 - uschnięte drzewa w pasie drogi mogące stanowić zagrożenie- - przekazano

do Biura Miejskiego Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul.  Sławinkowska - stare ubrania śmiecie w pasie drogi - przekazano do Biura Miejskiego

Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• al. Solidarności - przepełnione kosze i zaniedbania porządkowe na ścieżce rowerowej –

zaniedbania usunięte
• ul. Willowa - zaniedbania porządkowe na terenie kościoła – zaniedbania usunięte
• ul. Poligonowa - złamany duży konar drzewa – przekazano do Biura Miejskiego Architekta

Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul.  Relaksowa - zarastające chodniki dziką roślinnością - przekazano do Biura Miejskiego

Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul.  Bartnicza - zarastające chodniki dziką roślinnością - przekazano do Biura Miejskiego

Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul. Kasztelańska - zarastające chodniki dziką roślinnością - przekazano do Biura Miejskiego

Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul. Jana Lisa - zarastające chodniki dziką roślinnością - przekazano do Biura Miejskiego

Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul.  Świerkowa  -  zarastające  chodniki  dziką  roślinnością  oraz  dwa  uschnięte  drzewa-

przekazano do Biura Miejskiego Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul.  Limbowa - zarastające chodniki  dziką roślinnością - przekazano do Biura Miejskiego

Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul. Chabrowa - przechylony płot budowy – rozmowa z syndykiem, płot naprawiony
• ul. Bogdanówka - zarastające chodniki dziką roślinnością – przekazano do Biura Miejskiego

Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul. Wodna - nisko zwisające gałęzie o które zaczepiają duże pojazdy - przekazano do Biura

Miejskiego Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul.  Zbożowa – Fiołkowa zaśmiecone schody-  przekazano do Zarządu Dróg i  Mostów -

usunięto zaniedbania.
• ul.  Zbożowa  –  Fiołkowa  nisko  zwisające  gałęzie  nad  schodami  utrudniające  przejście-

przekazano do Biura Miejskiego Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul.  Sławinkowska - zaśmiecony parking przed Ogródkami Działkowymi -  przekazano do

Zarządu Dróg i Mostów - usunięto zaniedbania.
• ul. Poligonowa - zaśmiecony teren zielony w pasie drogi - przekazano do Biura Miejskiego

Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul. Sławinkowska – Świerkowa przepełniony kosz miejski - przekazano do Zarządu Dróg i

Mostów - usunięto zaniedbania.
• ul.  Kaskadowa  -  pozostawiona  na  nowym  parkingu  konstrukcja  altany  śmietnikowej  –

rozmowa z administratorem wyznaczono nową lokalizację
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• ul.  Kaskadowa  -  pojemniki  na  odzież  używaną  na  nowym  trawniku  -  przekazano  do
Zarządu Dróg i Mostów, pojemniki zabrane

• ul.  Zelwerowicza  -  zaśmiecony  pas  drogi  -  przekazano  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów  -
usunięto zaniedbania.

• ul.  Wodna - duże ubytki w nawierzchni ulicy - przekazano do Zarządu Dróg i Mostów -
usunięto zaniedbania.

• ul.  Skowronkowa -  duże ubytki  w nawierzchni  ulicy na całej  długości  -  przekazano do
Zarządu Dróg i Mostów - usunięto zaniedbania.

• ul.  Tarasowa - samowolne oznakowanie ulicy przez spółdzielnię - przekazano do Zarządu
Dróg i Mostów - usunięto zaniedbania.

• ul. Północna - błoto z budowy – rozmowa z kierownikiem zaniedbania usunięte
• ul.  Skowronkowa - składowanie tłucznia przez Gminę Jastków w pasie drogi – nakazano

usunięcie i uprzątnięcie terenu
• ul.  Wodna - uschnięte drzewa w pasie drogi - przekazano do Biura Miejskiego Architekta

Zieleni - usunięto zaniedbania.

2. Sprawy dotyczące osób bezdomnych
Skontrolowano  1  miejsce  przebywania  osób  bezdomnych  we  współpracy  z  Miejskim

Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

3. Miejsca objęte stałym nadzorem
• ul. Zbożowa - Fiołkowa spożywanie alkoholu
• ul. Świerkowa - parkowanie w rejonie szkoły
• ul. Gajowa - parkowanie przy warsztacie samochodowym
• ul. Mgielna - spożywanie alkoholu pod wiaduktem
• ul. Poligonowa - czystość w rejonie budów
• ul. Świerkowa - skwer spożywanie alkoholu

4. Sprawy dotyczące wraków pojazdów.
Odholowano 2 pojazdy, których stan wskazywał, że są nieużywane. Na koniec roku 2019

w trakcie realizacji jest 6 spraw dotyczących wraków.

5. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym
Spowodowano uprzątnięcie 2 miejsc na terenie dzielnicy.

6. Cele na 2020 rok
W dalszym ciągu  kontrolowane będą miejsca, w których występuje problem spożywania

alkoholu tj. ul. Zbożowa, Fiołkowa, Mgielna oraz tereny gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.
Podczas  pełnienia  pracy  w dzielnicy  prowadzone  będą  kontrole  prawidłowości  wyprowadzania
psów oraz zwrócona będzie szczególna uwaga na pojazdy nieużytkowane od dłuższego czasu
blokujące  miejsca  parkingowe.   Dodatkowo  skupiona  będzie  uwaga  na  kontroli  prawidłowości
parkowania  pojazdów głównie ul. Świerkowa, Gajowa.

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Sławinek

1.  Zrealizowane interwencje  drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy,  zaniedbania
porządkowe usunięte na skutek działań dzielnicowego

• ul. Sikorskiego zaśmiecone tereny zielone w pasie drogi - przekazano do Zarządu Dróg i
Mostów - usunięto zaniedbania.
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• ul.  Powstańców Śląskich  -  ustawiony płotek  w  pasie  drogi  z  ostrymi  zakończeniami  –
ogrodzenie poprawione, zagrożenie zlikwidowane

• ul.  Nałęczowska  -  zaśmiecone  tereny  zielone  w  pasie  drogi  - przekazano  do  Biura
Miejskiego Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.

• ul. Serdeczna - zniszczona tablica z nazwą ulicy- przekazano do Zarządu Dróg i Mostów -
usunięto zaniedbania.

• ul. Przygodna - zaśmiecone tereny zielone w pasie drogi- przekazano do Biura Miejskiego
Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.

• ul. Fortunna - zaśmiecone tereny zielone w pasie drogi- przekazano do Biura Miejskiego
Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.

• ul.  Spadowa -  zaśmiecona jezdnia -  przekazano do Zarządu Dróg i  Mostów -  usunięto
zaniedbania.

• ul. Spadowa - zaśmiecone tereny zielone w pasie drogi- przekazano do Biura Miejskiego
Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.

• ul.  Baśniowa  -  zaśmiecone  boisko  miejskie  –  przekazano  do  Wydziału  Gospodarki
Komunalnej - usunięto zaniedbania.

• ul.  Spadowa  -  zatkana  studzienka  burzowa  –  przekazano  do  MPWiK  -  usunięto
zaniedbania.

• ul. Baśniowa - worki ze śmieciami złożone w pasie drogi- przekazano do Biura Miejskiego
Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.

• ul. Księdza Danielskiego - zaśmiecone działki miejskie - przekazano do Biura Miejskiego
Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.

• ul. Botaniczna - uszkodzone schody do al. Warszawskiej - przekazano do Zarządu Dróg i
Mostów  - usunięto zaniedbania.

• ul. Kryniczna kontrola spalania w piecu – zgodnie z przepisami
• Al.  Warszawska  zaśmiecone  schody  do  Jaśminowej-  przekazano  do  Biura  Miejskiego

Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul.  Nałęczowska –  Cisowa zaśmiecony parking –  przekazano do Wydziału  Gospodarki

Komunalnej - usunięto zaniedbania.
• Al. Warszawska 25 - zaśmiecony teren zielony obok „Stokrotki” - rozmowa z kierowniczką

sklepu teren uprzątnięto
• ul. Przygodna - psy bez nadzoru oraz spożywanie alkoholu – kontrole 
• ul. Klonowa - worki po społecznym sprzątaniu-przekazano  do Zarządu Dróg i Mostów -

usunięto zaniedbania.
• ul.  Jagiellońska - worki po społecznym sprzątaniu-przekazano  do Wydziału Gospodarki

Komunalnej - usunięto zaniedbania.
• ul. Nałęczowska - zaśmiecone działki 30/9 oraz 30/4 - przekazano do Wydziału Gospodarki

Komunalnej - usunięto zaniedbania.
• ul.  Kolorowa  -  śmiecie  wywiewane  z  niezabezpieczonych  pojemników  –  rozmowa  w

administracji zaniedbania usunięte
• Czeremchowa - Głogowa żywopłot zasłaniający widoczność kierowcom -  przekazano do

Biura Miejskiego Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul. Głogowa - nie dokończona naprawa ubytku w jezdni - przekazano do Zarządu Dróg i

Mostów - usunięto zaniedbania.
• ul. Sikorskiego - złamane drzewo na skarpie i chodniku -  przekazano do Biura Miejskiego

Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul.  Dzieci  Zamojszczyzny  -  śmiecie  liście  -  przekazano  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów  -

usunięto zaniedbania.
• ul. Sikorskie - gałęzie wystające na jezdnię -  przekazano do Biura Miejskiego Architekta

Zieleni - usunięto zaniedbania.
• ul. Sikorskiego - zaśmiecone schody do ulicy Spadowej -   przekazano do Zarządu Dróg i

Mostów - usunięto zaniedbania.
• Al. Warszawska - zaśmiecona działka nr 509 - przekazano do Zarządu Dróg i Mostów -

usunięto zaniedbania.
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• ul. Baśniowa 3 - nieprawidłowe oznakowanie - pismo do Wydziału Zarządzania Ruchem i
Mobilnością – usunięto zaniedbania.

• Al. Warszawska 13 - nieporządki przy posesji – rozmowa z administratorem zaniedbania
usunięte

• ul. Baśniowa 24-31 - worki po społecznym sprzątaniu - przekazano do Biura Miejskiego
Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.

• ul. Sikorskiego - zaśmiecone tereny zielone w pasie drogi- przekazano do Biura Miejskiego
Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.

• ul.  Skrajna  -  zaśmiecona  działka  –  rozmowa  z  przedstawicielem  właściciela  –  teren
uprzątnięty

• ul.  Kolorowa  -  uszkodzony  słupek  na  boisku  do  siatkówki-  przekazano  do  Wydziału
Gospodarki Komunalnej - usunięto zaniedbania.

• ul. Emilii Plater - worki po społecznym sprzątaniu - przekazano do Zarządu Dróg i Mostów -
usunięto zaniedbania.

• ul. Głogowa - ograniczona widoczność dla kierowców przez rosnący żywopłot - przekazano
do Zarządu Dróg i Mostów - usunięto zaniedbania.

• Al. Warszawska - zaśmiecona działka 509 obr. 31 - przekazano do Zarządu Dróg i Mostów
- usunięto zaniedbania.

• ul. Aleja Róż 17 - uschnięte duże gałęzie na drzewie w pasie drogi - przekazano do Biura
Miejskiego Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.

• ul.  Czeremchowa  –  Głogowa  nieprawidłowy  postój  pojazdów  –  kontrole  parkowania
aktualnie brak zgłoszeń

• ul.  Bohaterów Monte  Cassino -  zaśmiecony pas  drogi-  przekazano  do  Zarządu  Dróg  i
Mostów - usunięto zaniedbania.

• ul.  Bajkowa -  zaśmiecone boisko – przekazano do Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  -
usunięto zaniedbania.

• ul.  Klonowa  -  podrzucone  śmiecie  w  pasie  drogi  -przekazano  do  Biura  Miejskiego
Architekta Zieleni - usunięto zaniedbania.

• ul.  Botaniczna - zaśmiecone działki miejskie - przekazano do Zarządu Dróg i Mostów -
usunięto zaniedbania.

• ul. Żołnierska - pojazd Saab długo nie użytkowany – pojazd poza drogą publiczną , brak
możliwości podjęcia działań, brak kontaktu z właścicielem

• ul. Baśniowa - przyczepa zasłaniająca widoczność na parkingu – rozmowa z właścicielem
przyczepa przestawiona

• ul. Sielankowa 10 - parkowanie pod klatką – rozmowa z kierowcą zgłoszenie więcej się nie
powtórzyło     

• ul.  Spadowa - zaśmiecone schody do ul.  Sikorskiego  -  przekazano do Zarządu Dróg i
Mostów - usunięto zaniedbania.

• ul. Kolorowa 16 - często przepełnione pojemniki – rozmowa z administratorem - usunięto
zaniedbania.

• ul. Nałęczowska - zaśmiecony pas drogi - przekazano do Zarządu Dróg i Mostów - usunięto
zaniedbania.

2. Miejsca pod stałą kontrolą
• ul. Baśniowa - boisko - spożywanie alkoholu
• al. Warszawska - Sobieskiego - spożywanie alkoholu
• ul. Powstańców Śląskich - plac zabaw - spożywanie alkoholu

3. Sprawy dotyczące wraków pojazdów.
Odholowano 1 pojazd, którego stan wskazywał, że jest nieużywany. Na koniec roku 2019 w

trakcie realizacji są 3 sprawy dotyczące wraków.

4. Cele na 2020 rok
W dalszym ciągu  kontrolowane będą miejsca, w których występuje problem spożywania

alkoholu tj. ul. Baśniowa, Warszawska, Powstańców Śląskich oraz  tereny gdzie mogą przebywać
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osoby bezdomne. Podczas pracy prowadzone będą kontrole prawidłowości wyprowadzania psów
oraz zwrócona będzie szczególna uwaga na pojazdy nieużytkowane od dłuższego czasu blokujące
miejsca  parkingowe.  Dodatkowo  skupię  się  na  kontroli  prawidłowości  parkowania   pojazdów
głównie w rejonach skrzyżowań.

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Szerokie

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul.  Główna  –  ubytki  w  nawierzchni  jezdni,  przekazano  do  ZDIM,  po  przeprowadzonej

rekontroli stwierdzono ubytki uzupełnione tłuczniem.
• ul. Sławin – zanieczyszczona działka naprzeciwko sklepu Lewiatan, kilkukrotnie sprzątana

przy pomocy osób osadzonych w Areszcie Śledczym.
• ul.  Światowida  –  zachwaszczona  działka  prywatna,  rozmowa  z  właścicielem  działki,

który zobowiązał się usunąć zaniedbania.
• ul.  Strumykowa – chodnik przerośnięty roślinnością, kilkukrotnie zgłaszanie do zarządcy

terenu, po przeprowadzonej rekontroli stwierdzono, że nieprawidłowości zostały usunięte.
• ul. Główna – pryzma papy w pasie drogi, usunięta przy pomocy osób osadzonych.
• ul. Główna – ubytki w nawierzchni jezdni, przekazano informację do ZDIM.
• ul.  Wołynian/Siewierzan  –  przepełniony  kontener  Eco  Textil,  rozmowa  z  osobą

odpowiedzialną w sprawie nieprawidłowości,  po przeprowadzonej rekontroli  stwierdzono,
że teren został uprzątnięty.

• ul.  Główna  60  –  zgłoszenie  dotyczące  głodnych  psów zakłócających  spokój.  Podczas
przeprowadzonych  kontroli  nie  stwierdzono  nieprawidłowości  w  warunkach  bytowania
psów.

• ul.  Lędzian  –  wysokie  chwasty  na  działkach  WGK,  sporządzono  pismo  do  właściciela
terenu, po rekontroli stwierdzono, że działki miejskie zostały wykoszone.

• ul. Wądolna – przewrócony TOI TOI na zatoce MPK, przekazano uwagi do obsługi TOI TOI,
po rekontroli stwierdzono, że nieprawidłowości zostały usunięte.

• ul. Lędzian – oberwany kosz na odpady na przystanku MPK Hospicjum Małego Księcia,
przekazano uwagi do Zarządu Transportu Miejskiego, po rekontroli stwierdzono, że kosz
został naprawiony.

• ul. Główna – śmieci w pasie drogi, zgłoszone do Biura Miejskiego Architekta Zieleni.
• ul. Gnieźnieńska – worki z odpadami w pasie drogi, przekazano do ZDIM.
• ul.  Gnieźnieńska  –  interwencja  dotycząca  nieuprzątnięcia  odchodów  po  psie  przez

właściciela, nałożono MKK na właściciela czworonoga.
• ul.  Nałęczowska  –  na  odcinku  od  ul.  Sławin  do  ul.  Ślężan  pryzmy  zgrabionych  liści

pozostawionych na chodniku,  zgłoszono do MAZ i  ZDIM,  po rekontroli  stwierdzono,  że
nieprawidłowości zostały usunięte.

• ul.  Wygon  –  na  placu  zabaw  przepełniony  kosz  na  odpady  oraz  duże  zaśmiecenie,
przekazano uwagi do WGK, po przeprowadzonej rekontroli  stwierdzono, że teren został
uprzątnięty.

• ul.  Główna/  Świetlista  –  przewrócone  ogrodzenie,  skontaktowano  się  z  właścicielem
ogrodzenia, nakazano usunąć nieprawidłowości, przeprowadzono rekontrolę, stwierdzono
że  ogrodzenie zostało naprawione.

• ul.  Strumykowa  –  zaśmiecony  teren  ZDIM  oraz  WGK,  uprzątnięto  przy  pomocy  osób
osadzonych.

• ul. Krystaliczna – zawężenie pasa drogi przez ustawianie palet, przeprowadzono rozmowę
z właścicielem posesji, nakazano usunąć palety, palety usunięte.

• ul.  Promienista  –  kontakt  z  właścicielem  posesji  w  sprawie  deklaracji  na  wywóz
nieczystości, ustalono termin zawarcia deklaracji, właściciel dostosował się do zaleceń.
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• ul. Główna – na skarpie dwa martwe lisy, przekazano do schroniska, lisy usunięte.
• ul. Wądolna – przepełniony kosz na odpady na przystanku MPK Wądolna 02, przekazano

do ZTM, kosz opróżniono.
• ul. Gnieźnieńska, Lubuszan, Ślężan, Strumykowa, Opolan, Słupian –  zaśnieżone chodniki,

przekazano informację do ZDIM, po przeprowadzonej rekontroli stwierdzono, że chodniki
zostały odśnieżone i posypane.

• ul. Ślężan – nieodśnieżone przystanki Ślężan 01 i 02, przekazano informację do ZTM, po
przeprowadzonej rekontroli stwierdzono, że przystanki zostały odśnieżone.

• ul.  Szerokie  –  nieodśnieżone,  śliskie  schody prowadzące  do ul.  Wądolnej,  przekazano
do ZDIM, po rekontroli stwierdzono, że schody zostały odśnieżone.

• ul. Sławin – zanieczyszczona działka WGK, uprzątnięto przy pomocy osób osadzonych.
• ul. Morawian – zanieczyszczona działka WGK, uprzątnięto przy pomocy osób osadzonych.
• ul.  Sławin/  Wołynian  –  przepełniony  kosz  metalowy  na  odpady,  przekazano  do  ZDIM,

rekontrola wykazała, że kosz został opróżniony.
• ul.  Siewierzan  –  zanieczyszczony  pas  drogi  –  teren  zielony,  przekazano  do  BMAZ,

po przeprowadzeniu rekontroli stwierdzono, że teren został uprzątnięty.
• ul. Siewierzan – ubytki w nawierzchni jezdni, zgłoszono do ZDIM, rekontrola wskazała, że

ubytki zostały uzupełnione.
• ul.  Ślężan  –  zanieczyszczona  i  zachwaszczona  działka  WGK,  przekazano  informację

do zarządcy, teren uprzątnięto i wykoszono.
• ul. Wądolna przy ul. Deszczowej – interwencja dotycząca składowania dużej ilości zużytych

opon.
• ul. Wołynian – ubytki w nawierzchni jezdni, przekazano do ZDIM, ubytki uzupełnione.
• ul. Wołynian – zanieczyszczona działka prywatna, kontakt z właścicielem, ustalono termin

uprzątnięcia, przeprowadzono rekontrolę – działka czysta.
• ul. Pszowian – niezabezpieczony budynek, wystosowano pismo do Nadzoru Budowlanego.
• ul. Gnieźnieńska – wyrwany znak drogowy, przekazano do ZRIM, rekontrola wykazała, że

znak został naprawiony.
• ul.  Lędzian  –  wysokie  chwasty  na  działkach  WGK,  sporządzono  dokumentację

fotograficzną, sporządzono pismo do WGK, teren wykoszony.
• ul.  Wądolna  –  ubytki  w  nieutwardzonej  części  jezdni,  zgłoszono  do  ZDIM,  ubytki

uzupełnione.
• ul. Główna – zanieczyszczony pas drogi, uprzątnięty przy pomocy osób osadzonych.
• ul.  Nałęczowska  94  –  przewrócony  trójnóg  reklamowy,  zgłoszono  do  osoby

odpowiedzialnej, po przeprowadzonej rekontroli nieprawidłowości usunięte. 
• ul. Strumykowa 47 – zapadnięta kostka chodnikowa przy studzience Orange, przekazano

do pracownika Orange uwagi, po przeprowadzonej rekontroli nieprawidłowości usunięte.
• ul.  Morawian  –  zanieczyszczona  działka  prywatna,  ustalono  właściciela,  nakazano

uprzątnięcie we wskazanym terminie, przeprowadzono rekontrolę -  działka czysta.
• ul. Wądolna – zanieczyszczona działka WGK, uprzątnięta przy pomocy osób osadzonych.
• ul. Bobrzan – zaśmiecony pas drogi i porzucony stary metalowy kosz na odpady, usunięto

nieprawidłowości przy pomocy osób osadzonych.
• ul. Sławin/Nałęczowska – przewrócony kontener na odzież używaną, przekazano uwagi do

osoby odpowiedzialnej, przeprowadzono rekontrolę, pojemnik ustawiony.
• ul.  Świetlista  od Krystalicznej  –  wysokie  chwasty w pasie  drogi,  przekazano do BMAZ,

rekontrola wykazała, że pas drogi został wykoszony.
• ul. Główna – wysokie chwasty w pasie drogi, przekazano do BMAZ, rekontrola wykazała,

że pas drogi został wykoszony.
• ul. Wojciechowska przy pętli MPK – zanieczyszczona działka, zgłoszono do WGK, teren

uprzątnięto.
• ul.  Wądolna szlak rowerowy czerwony – zanieczyszczony teren, po sprawdzeniu terenu

okazało  się,  że  teren  w  miejscu  zaniedbań  porządkowych  należy  do  Gminy  Jastków,
przesłano pismo do Gminy z uwagami od osoby zgłaszającej.

• ul.  Gnieźnieńska  –  zanieczyszczona  działka  WGK,  uprzątnięta  przy  pomocy  osób
osadzonych.
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• ul. Gnieźnieńska na wys. ul. Św. Wojciecha – porzucone worki z odpadami, przekazano
informację do MAZ, worki zostały usunięte.

• ul.  Bużan  6  –  zapadnięta  ziemia  przy  chodniku,  przekazano  informację  do  ZDIM,
nieprawidłowości usunięte.

• ul.  Wądolna  –  na  przystanku  MPK  stwierdzono  martwą  sójkę,  przekazano  informację
do schroniska, przeprowadzono rekontrolę, sójka usunięta.

• ul.  Wądolna  –  uszkodzona  wiata  przystankowa,  przekazano  uwagi  do  ZTM,
przeprowadzono rekontrolę, wiata została naprawiona.

• ul.  Wądolna  –  wzdłuż  rzeki  CZECHÓWKA powalone drzewa oraz  duża  ilość  barszczu
Sosnowskiego.  Otaśmowano  niebezpieczny  teren,  sporządzono  dokumentację
fotograficzną, sporządzono pisma do WGK i BMAZ, przeprowadzono rekontrolę – barszcz
Sosnowskiego usunięty.

• ul. Biskupińska 86,94 – worki z odpadami w pasie drogi, przekazano informację do BMAZ,
usunięto przy pomocy osób osadzonych.

• ul.  Biskupińska   –  zaniedbania  porządkowe  przy  kontenerach  na  odpady,  wykonano
dokumentację  fotograficzną,  ustalono  właściciela  posesji,  nakazano  uprzątnąć  we
wskazanym terminie, po przeprowadzeniu rekontroli teren czysty.

• ul. Sławin – oberwany kosz na śmieci na przystanku  MPK, przekazano informację do ZTM,
rekontrola wskazała, że kosz został naprawiony.

• ul.  Sobótki/Nałęczowska  –  przepełniony  kosz  na  śmieci,  zgłoszono  do  ZDIM,
po przeprowadzonej rekontroli śmietnik opróżniony.

• ul.  Nałęczowska – nawożenie  błota z  budowy,  rozmowa z właścicielem nieruchomości,
który niezwłocznie wysłał pracowników do oczyszczenia jezdni.

• ul.  Sławin  naprzeciwko  posesji  Sławin  1  –  przepełniony  kontener  na  odzież  używaną,
przekazano  nieprawidłowości  osobie  odpowiedzialnej  za  kontener,  przeprowadzono
rekontrolę, odzież została usunięta.

• ul. Bobrzan w kierunku ul. Sławin porzucony kontener, tworzenie się dzikiego wysypiska
śmieci, usunięto zaniedbania przy pomocy osób osadzonych.

2. Miejsca pod stałą kontrolą
• ul. Sobótki, Nałęczowska, Główna – kontrole pod kątem wypuszczania psów bez nadzoru.
• ul. Biskupińska – kontrole pod kątem podrzucania śmieci.
• ul. Gnieźnieńska – kontrole pod kątem wyprowadzania psów.
• ul.  Sławin  w pobliżu  sklepu  Lewiatan,  ul.  LĘDZIAN plac  zabaw –  kontrole  pod  kątem

spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem.
• ul. Wądolna, Główna , Strumykowa – kontrole pod kątem podrzucania śmieci.
• ul. Nałęczowska 14 – kontrola pod kątem niszczenia roślinności przeznaczonej do użytku

publicznego
• ul.  Strumykowa  w  pobliżu  stacji  TRAFO  –  kontrole  pod  kątem  spożywania  alkoholu  i

zaśmiecania
• ul. Wygon plac zabaw – kontrole pod kątem spożywania alkoholu.

3. Tereny uprzątnięte przy pomocy osób osadzonych w Areszcie Śledczym:
W roku 2019 uporządkowano 11 miejsc na terenie dzielnicy. 

4. Cele na rok 2020
W dalszym ciągu  kontrolowane będą miejsca, w których występują problemy z nagminnym

spożywaniem alkoholu tj. ul. Sławin, Wygon, Strumykowa czy też miejsca gdzie mogą przebywać
osoby bezdomne. Podczas pełnienia pracy na dzielnicy prowadzone będą kontrole wobec osób
wyprowadzających psy w szczególności na ul. Nałęczowskiej, Sobótki, Gnieźnieńskiej.  Zwrócona
zostanie również uwaga na prawidłowość parkowania w szczególności na ul. Nałęczowskiej, ul.
Morelowej.  Zanieczyszczone tereny miejskie będą sprzątane przy pomocy osób osadzonych, jak
też  przy  współpracy  z  poszczególnymi  wydziałami  Urzędu  Miasta  Lublin.  Kontrolowane  będą
miejsca gdzie dochodzi do podrzucania śmieci tj. ul. Główna, Wądolna.
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Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Śródmieście

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy

• systematyczne  kontrole  zimowego  utrzymania  ciągów  pieszych  ulic:  Akademicka,
Raabego, Obrońców Pokoju, Ofiar Katynia, M.C.Skłodowskiej, Graniczna, Górna, Ruska,
Lubartowska, Tysiąclecia, Zielona, Krakowskie Przedmieście

• ul.  Rowerowa  11  miejsce  przebywania  osób  bezdomnych  –  pustostan  został
zabezpieczony przez kancelarię komorniczą przed dostępem osób postronnych

• ul. Skłodowskiej – kontenery na śmieci zostały usunięte z trawnika na chodnik

• ul. Czwartek – kontrole pod kątem przebywania osób bezdomnych

• Pl. Teatralny – została naprawiona kratka ściekowa w chodniku

• ul. D.P.Marii 68 – zaśmiecony parking oraz trawniki – przekazano do ZDiM – uprzątnięto

• Zaśmiecone  tereny  przy  ścieżce  rowerowej  od  Mostu  Kultury  do  al.  Piłsudskiego
przekazano do ZDiM – uprzątnięto

• ul. Bernardyńska, Wesoła, Bulwar Zalewskiego – posprzątano przy pomocy osadzonych

• ul.  Dolna  Panny  Marii  –  doprowadzono  do  zabezpieczenia  zerwanej  blachy  z  dachu  i
posprzątania zaśmieconej działki

• ul.  Zamojska  –  doprowadzono  do  posprzątania  chodnika  i  parkingu  Strefy  Płatnego
Parkowania

• ul.  Zamojska –  worki  z  gruzem na  chodniku-przekazano adm.  Duda Borowicz  –  worki
zostały usunięte

• ul. Szczerbowskiego, zaśmiecone trawniki w pasie drogowym – przekazano do BMAZ –
uprzątnięto

• ul. Farbiarska – posprzątano przy pomocy osadzonych

• zaśmiecony skwer między CSK a hotelem – posprzątano przy pomocy osadzonych

• ul. Muzyczna – trawnik wzdłuż drogi serwisowej posprzątano przy pomocy osadzonych

• ul.  Muzyczna – skierowano pismo do ZDiM w sprawie  rekultywacji  trawnika przy stacji
rowerów miejskich

• ul.  Szczerbowskiego  –  doprowadzono  do  usunięcia  przez  właściciela  pojazdu
utrudniającego wyjazd z podziemnego parkingu firmy Altest

• ul.  Peowiaków  –  doprowadzono  do  zaprzestania  składowania  śniegu  z  parkingu  na
miejskim chodniku

• ul.  Chopina – uszkodzony daszek balkonu na III  p.  został naprawiony przez właściciela
mieszkania

• ul. Peowiaków – zgłoszono do ZDiM oraz MKZ uszkodzoną zabytkową kapliczkę stojącą
przed Centrum Kultury

• ul. Krakowskie Przedmieście – zobligowano właścicieli lokali do utrzymywania porządku w
altanie śmietnikowej i regularnego przeprowadzania deratyzacji
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• ul.  Dolna  Panny  Marii  –  Rusałka  –  doprowadzono  do  usunięcia  śmieci  w  workach  z
chodnika miejskiego

• ul. Piłsudskiego – doprowadzono do zmiany lokalizacji ustawienia popielniczki (palarni) dla
pracowników Spire Live

• ul. Głęboka 5-7 – zalegające od roku zgniłe liście – przekazano do BMAZ – liście zostały
usunięte

• ul.  Narutowicza  –  doprowadzono  do  likwidacji  wysypiska  śmieci  znajdującego  się  na
podwórku kamienicy

• ul.  Farbiarska  –  doprowadzono  do  przesunięcia  fragmentu  muru  zagrażającego
przechodniom

• ul. Górna – doprowadzono do przestawienia kontenerów na śmieci z podwórka do altany
śmietnikowej

• ul.  Karłowicza  –  doprowadzono  do  naprawy  chodnika  między  Pl.  Kaczyńskiego  a
budynkiem,

• ul. Narutowicza – przekazano właścicielom posesji problemy z odpadającymi fragmentami
gzymsu – planowany jest remont elewacji

• ul. Narutowicza – doprowadzono do usunięcia z budynku brudnych flag narodowych

• ul.  Krakowskie Przedmieście – doprowadzono do zaprzestania przetrzymywania psa na
balkonie oraz wylewania nieczystości przez balkon

• ul. Niecała – przebywanie osoby bezdomnej na klatce schodowej – przekazano sprawę do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

• ul. Królewska – zaśnieżony chodnik, przekazano do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie –
zaniedbania usunięte

• ul. Furmańska 3,5,7 – kontrole pod kątem parkowania pojazdów na trawniku

• ul.  Szkolna – przepełnione kosze na śmieci,  przekazano do Zarządu Dróg i  Mostów w
Lublinie – zaniedbania usunięte

• ul.  Lubartowska  –  zaniedbania  porządkowe  przy  altanie  śmietnikowej,  przekazano  do
administratora terenu, zaniedbania usunięte

• ul. Obywatelska – zaniedbania porządkowe na terenie zielonym, po skontaktowaniu się z
właścicielem nieruchomości zaniedbania zostały usunięte

• ul. Obywatelska – zaniedbania porządkowe na chodniku, przekazano do Zarządu Dróg i
Mostów w Lublinie – zaniedbania usunięte

• ul.  Niecała  –  zgłoszenie  dotyczące  dużej  ilości  mysz  w  piwnicy,  przekazano  do
administratora, przeprowadzono deratyzacje

• ul. Prusa – odpady budowlane przy kontenerach na śmieci, przekazano do administratora
terenu, zaniedbania usunięte

• ul.  Lubartowska  –  wypadająca  szyba  z  ramy  okna,  zabezpieczono  teren  taśma
ostrzegawczą, skontaktowano się z właścicielem posesji, który usunął zaniedbania

• ul.  Lubartowska  –  pozostawione  śmieci  przy  altanie  na  odpady,  przekazano  do
administratora terenu, zaniedbania usunięte

• al.  Tysiąclecia  –  interwencja  dotycząca  braku  umowy  na  wywóz  nieczystości,  ukarano
mandatem karnym kredytowanym, umowa została podpisana
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• ul.  Lubartowska – zaśmiecona posesja. skontaktowano się z właścicielem posesji,  który
usunął zaniedbania

• ul.  Ruska – uschnięte gałęzie w pasie drogi,  przekazano do Zarządu Dróg i  Mostów w
Lublinie – zaniedbania usunięte

• ul.  Probostwo –  zanieczyszczony pas drogi,  przekazano do Zarządu Dróg i  Mostów w
Lublinie – zaniedbania usunięte

• al. Solidarności – zanieczyszczony pas drogi, przekazano do Biura Miejskiego Architekta
Zieleni w Lublinie, zaniedbania usunięte

• ul. Sapiehy – zaniedbania porządkowe przy pojemnikach na śmieci przy sklepie, rozmowa
z kierownikiem, który wysłał pracowników do sprzątania, zaniedbania usunięte

• ul. Lubartowska 6,8,10 – zaśmiecona posesja. skontaktowano się z właścicielem posesji,
który usunął zaniedbania

• ul. Czwartek 23 – ubytek w schodach, przekazano do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie –
zaniedbania usunięte

• ul.  Tysiąclecia – zaśmiecone tereny zielone, przekazano do Biura Miejskiego Architekta
Zieleni w Lublinie, zaniedbania usunięte

• ul.  Krakowskie  Przedmieście  53 – zaniedbania  porządkowe na posesji,  przekazano do
administratora terenu, zaniedbania usunięte

• ul. Wieniawska – zaniedbania porządkowe w pasie drogi, przekazano do Zarządu Dróg i
Mostów w Lublinie – zaniedbania usunięte

• ul.  Hirszfelda – zaniedbania porządkowe w pasie drogi,  przekazano do Zarządu Dróg i
Mostów w Lublinie – zaniedbania usunięte

• ul. Północna – przerośnięte gałęzie drzew nad chodnikiem, przekazano do Biura Miejskiego
Architekta Zieleni w Lublinie, zaniedbania usunięte

• ul.  Biernackiego  –  przerośnięte  gałęzie  drzew  nad  chodnikiem,  przekazano  do  Biura
Miejskiego Architekta Zieleni w Lublinie, zaniedbania usunięte

• ul. Furmańska – zaniedbania porządkowe w pasie drogi, przekazano do Zarządu Dróg i
Mostów w Lublinie – zaniedbania usunięte

• ul.  Prusa 2 – meble pozostawione przy koszu na śmieci,  przekazano do administratora
terenu, zaniedbania usunięte

• al. Tysiąclecia – przepełnione kosze na śmieci, przekazano do Zarządu Dróg i Mostów w
Lublinie – zaniedbania usunięte

• al. Tysiąclecia – brak tabliczek na Dworcu PKS informujących o zakazie palenia wyrobów
tytoniowych  na  przystankach,  rozmowa  z  kierownikiem  administracyjnym,  naklejono
odpowiednie naklejki z zakazem

• ul.  Targowa – zaśmiecona jezdnia, przekazano do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie –
zaniedbania usunięte

• ul. Wysoka – duża ilość śmieci – przekazano do zarządcy drogi, teren został posprzątany

• ul. Szambelańska – pozostawione butelki w pasie drogi – przekazano do zarządcy drogi,
teren został posprzątany

• ul.  Szambelańska – pozostawione butelki  na terenie  posesji,  dzielnicowy przeprowadził
rozmowę z właścicielem posesji który posprzątał wskazany teren
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• ul. Jasna – wybite okno, dzielnicowy skontaktował się z administratorem budynku, który
usunął zaniedbania

• ul. Północna / Prusa – zanieczyszczone tereny zielone, dzielnicowy przekazał sprawę do
zarządcy drogi, który usunął zaniedbania porządkowe

• al.  Unii  Lubelskiej  –  zanieczyszczone  tereny zielone,  dzielnicowy przekazał  sprawę  do
zarządcy drogi który usunął zaniedbania porządkowe

• ul.  Prusa  –  zanieczyszczenia  na  posesji,  dzielnicowy  przeprowadził  rozmowę  z
właścicielem posesji, który usunął wskazane zaniedbania

• ul.  Cerkiewna  –  zanieczyszczone  tereny  zielone,  dzielnicowy  przekazał  sprawę  do
zarządcy drogi, który usunął zaniedbania porządkowe

• ul. Nadstawna – zanieczyszczony pas drogowy, dzielnicowy przekazał sprawę do zarządcy
drogi, który usunął zaniedbania porządkowe

• ul. Targowa – zanieczyszczony pas drogowy, dzielnicowy przekazał sprawę do zarządcy
drogi, który usunął zaniedbania porządkowe

• ul.  Hirszfelda  /  Spółdzielczości  Pracy  –  zanieczyszczone  tereny  zielone,  dzielnicowy
przekazał sprawę do zarządcy drogi, który usunął zaniedbania porządkowe

• ul.  Prusa zanieczyszczona posesja,  dzielnicowy przeprowadził  rozmowę z  właścicielem
posesji który posprzątał wskazany teren

• al. Tysiąclecia – zanieczyszczony teren zielony, dzielnicowy przekazał sprawę do zarządcy
terenu, który usunął zaniedbania porządkowe

• ul. Wieniawska – zanieczyszczony pas drogi, dzielnicowy przekazał sprawę do zarządcy
drogi, który usunął zaniedbania porządkowe

• ul.  Jasna  –  zanieczyszczony  teren  zielony,  dzielnicowy  przekazał  sprawę  do  zarządcy
drogi, który usunął zaniedbania porządkowe

• ul. Ogrodowa – pozostawione w pasie drogi worki z liśćmi, dzielnicowy przekazał sprawę
do zarządcy drogi, który usunął zaniedbania porządkowe

• ul.  Karmelicka  –  pozostawione  worki  big  bag  z  gruzem  w  pasie  drogi,  dzielnicowy
skontaktował się z firmą odbierającą odpady, która usunęła worki z pasa drogowego

• al. Solidarności – wysoka trawa w pasie drogi, przekazano do zarządcy drogi, który wykosił
w/w teren

• ul.  Bernardyńska  –  doprowadzono  do  posprzątania  zerwanych  plakatów  ze  słupa
ogłoszeniowego

• ul. Zamojska – doprowadzono do usunięcia podłużnego garbu na jezdni w pobliżu sklepu
„Biedronka”

• ul. Narutowicza – doprowadzono do posprzątania terenu przy III Urzędzie Skarbowym

• ul.  Karłowicza  4  –  w wyniku  podjętych  działań  przez  dzielnicowego  został  naprawiony
chodnik i ustawiono wyłamane słupki

• ul. Okopowa – zgłoszono do wycięcia uschnięte drzewo

• ul. Kapucyńska – zgłoszono do wycięcia uschnięte drzewo

• ul. Uniwersytecka – doprowadzono do naprawienia ubytków nawierzchni asfaltowej

• ul. Szczerbowskiego – doprowadzono do usunięcia kontenerów na śmieci z chodnika na
teren posesji
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• ul.  Solna  –  doprowadzono  do  usunięcia  worków  z  gruzem  stojących  na  chodniku  od
dłuższego czasu

• ul. Dolna Panny Marii – posprzątano teren i wykoszono trawniki przy stacji trafo

• ul.  Zamojska  –  doprowadzono  do  usunięcia  zalegających  worków  z  gruzem  przy
skrzyżowaniu z ul. Bernardyńską

• ul. Rusałka – worki z gruzem w pasie drogi zgłoszono do ZDiM – zostały posprzątane

• ul.  Krakowskie  Przedmieście  43  –  odholowano  pojazd  Audi  blokujący  wjazd  do  Sądu
Okręgowego

• ul.  Miła  8 – skierowano ponowny wniosek do sądu o ukaranie właściciela zaśmieconej
działki – w listopadzie br zostały rozpoczęte prace porządkowe

• ul. Solna – doprowadzono do usunięcia zalegającej na chodniku starej armatury sanitarnej

• al. Piłsudskiego – doprowadzono do usunięcia worków z gruzem stojących na chodniku od
dłuższego czasu

• ul. Okopowa – zapadający się trawnik zgłoszono do MAZ – zapadlisko zostało zasypane
ziemią i zrekultywowane

• ul. Dolna Panny Marii – doprowadzono do posprzątania chodnika przy parkingu SPP

2. Sprawy dotyczące osób bezdomnych

Prowadzono stałe kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych w okresie zimowym.

3. Sprawy dotyczące wraków pojazdów

Spowodowano usunięcie 13 pojazdów, których stan wskazywał na to, że nie są użytkowane
(wraki). 

4. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym

Spowodowano uprzątnięcie 21 miejsc na terenie dzielnicy. 

5. Cele na 2020 rok

Kontynuowane  będą  działania  mające  na  celu  ograniczenie  nieprawidłowego  postoju
pojazdów w ścisłym centrum miasta, liczby miejsc w których gromadzą się osoby spożywające
alkohol,  liczby „dzikich wysypisk śmieci”,  aktów wandalizmu  (niszczenie placów zabaw, ławek,
graffiti itp.), liczby pojazdów nieużytkowanych, a zajmujących miejsca parkingowe, niezgodnych z
prawem zachowań właścicieli psów, liczby osób bezdomnych nocujących na klatkach schodowych
i  pustostanach,  nielegalnego handlu na Targowej  oraz Ruskiej,  nieprawidłowego parkowania w
rejonie  Dworca  PKS,  palenia  tytoniu  na przystankach  MPK.  Prowadzone  będą  także wspólne
patrole z Policją w rejonie szkół oraz wspólne kontrole z Sanepidem w sprawie występowania
szczurów w Centrum.

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Węglin Południowy

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul.  Kujawska  –  w  sprawie  dbania  o  czystość  oraz  zieleń  za  szkołą  –  po  rozmowie

dzielnicowego w Szkole Podstawowej nr 50 zaniedbania zostały usunięte,
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• ul. Koralowa – Cyrkoniowa – w sprawie problemu z parkowaniem w obrębie tych ulic –
kontrole  parkowania  przez  dzielnicowego  nie  wykazały  nieprawidłowości  parkowania
pojazdów, natomiast ul. Cyrkoniowa w chwili kontroli była w zarządzie developera,

• ul.  Jaspisowa  22  –  w  sprawie  nieprawidłowo  zaparkowanego  pojazdu  –  pojazd
zaparkowany poza pasem drogi co uniemożliwiło podjęcie czynności przez dzielnicowego,

• ul. Cyrkoniowa 8-10 – w sprawie zaśmieconego terenu przy kontenerach na odpady – na
skutek działań dzielnicowego administrator uprzątnął teren,

• ul.  Jantarowa –  w sprawie  zaśmieconego  terenu zielonego  w pasie  drogi  –  na skutek
działań dzielnicowego Biuro Miejskiego Architekta Zieleni usunęło zaniedbania,

• ul. Gęsia – w sprawie zaśmieconego terenu zielonego w pasie drogi – na skutek działań
dzielnicowego Biuro Miejskiego Architekta Zieleni usunęło zaniedbania,

• ul.  Jana  Pawła  II  –  w  sprawie  błota  na  jezdni  przy  ul.  Gęsiej  –  na  skutek  działań
dzielnicowego wykonawca robót budowlanych usunął zaniedbania,

• ul. Jantarowa 37 – w sprawie znacznej ilości śmieci obok altany śmietnikowej – na skutek
działań dzielnicowego administrator usunął zaniedbania,

• ul.  Granitowa –  w sprawie  zaśmieconego terenu zielonego  w pasie  drogi  –  na  skutek
działań dzielnicowego Biuro Miejskiego Architekta Zieleni usunęło zaniedbania,

• ul. Berylowa – w sprawie zaśmieconego terenu zielonego w pasie drogi – na skutek działań
dzielnicowego Biuro Miejskiego Architekta Zieleni usunęło zaniedbania,

• ul. Jantarowa – w sprawie zaśmieconego terenu zielonego w pasie drogi na końcu ulicy –
na skutek działań dzielnicowego Biuro Miejskiego Architekta Zieleni usunęło zaniedbania,

• ul.  Kryształowa  13  –  kontrole  prawidłowości  parkowania  pojazdów  podczas  których
dzielnicowy nie stwierdził zgłaszanych nieprawidłowości,

• ul.  Roztocze  –  w  sprawie  zaśmiecania  chodnika  przy  ul.  Jana  Pawła  II  –  sprawca
wykroczenia ukarany mandatem karnym przez dzielnicowego,

• ul.  Kryształowa  10  –  w  sprawie  składowania  odpadów na  podziemnym parkingu  –  na
skutek działań dzielnicowego właściciel odpadów usunął zaniedbania,

• ul. Roztocze – w sprawie zaśmieconego terenu zielonego w pasie drogi – na skutek działań
dzielnicowego Biuro Miejskiego Architekta Zieleni usunęło zaniedbania,

• ul.  Łowicka  –  w  sprawie  spożywania  napoju  alkoholowego  przy  ogrodzeniu  szkoły  –
sprawca został ukarany mandatem karnym przez dzielnicowego,

• ul.  Podhalańska – w sprawie składowiska odpadów przy ul.  Wielkopolskiej  – na skutek
działań dzielnicowego Wydział Gospodarki Komunalnej usunął odpady,

• ul.  Gęsia – w sprawie zaśmiecenia styropianem z ocieplania budynków – po rozmowie
dzielnicowego z kierownikiem budowy zaniedbania zostały usunięte,

• ul.  Gęsia – Jaspisowa – w sprawie uszkodzonej studzienki Orange – na skutek działań
dzielnicowego studzienka została naprawiona,

• ul. Bieszczadzka – w sprawie ubytków w jezdni – na skutek działań dzielnicowego Zarząd
Dróg i Mostów usunął zaniedbania,

• ul.  Jantarowa  –  w  sprawie  pozostawionych  worków  z  odpadami  –  na  skutek  działań
dzielnicowego worki zostały sprzątnięte przez Zarząd Dróg i Mostów,

• ul.  Jana Pawła II  – w sprawie zaśmieconego chodnika przy ul.  Granitowej – na skutek
działań dzielnicowego Zarząd Dróg i Mostów usunął zaniedbania.

• ul. Jantarowa – na wysokości ul. Berylowej zanieczyszczona jezdnia – na skutek działań
dzielnicowego Zarząd Dróg i Mostów usunął zaniedbania,

• ul. Szczecińska – w sprawie spożywania alkoholu na placu zabaw – sprawca wykroczenia
ukarany mandatem karnym przez dzielnicowego,

• ul. Szczecińska – w sprawie spożywania alkoholu na placu zabaw – sprawcy wykroczenia
ukarani mandatami karnymi przez dzielnicowego,

• ul.  Jana Pawła II – w sprawie zanieczyszczonych terenów zielonych folią na wysokości
sklepu „Agata Meble”  -  na skutek działań dzielnicowego folia  została  sprzątnięta przez
właściciela terenu,

• ul. Kryształowa 6-10 – w sprawie uszkodzonego znaku drogowego „przejście dla pieszych”
- na skutek działań dzielnicowego znak został naprawiony,
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• ul.  Łowicka   -  w  sprawie  spożywania  napoju  alkoholowego  przy  ogrodzeniu  szkoły  –
sprawca wykroczenia ukarany mandatem karnym przez dzielnicowego,

• ul. Bieszczadzka – w sprawie wypalania odpadów roślinnych na terenie ROD – dzielnicowy
wielokrotnie zwracał uwagę działkowcom i nakazywał zagaszenie palenisk,

• ul. Jantarowa 12 – w sprawie zastawionego chodnika przez pojazd – dzielnicowy z uwagi
na brak możliwości podjęcia czynności (teren prywatny ogrodzony) poinformował zarządcę
o problemie,

• ul.  Roztocze –  w sprawie  spożywania  napoju  alkoholowego na przystanku komunikacji
miejskiej  Mazowiecka  02  –  sprawca  wykroczenia  ukarany  mandatem  karnym  przez
dzielnicowego,

• ul.  Gęsia  –  Jaspisowa –  w sprawie  dzieci  jeżdżących  na rolkach po jezdni  –  kontrole
dzielnicowego nie potwierdziły takiej sytuacji,

• ul.  Roztocze – w sprawie prowadzonych prac budowlanych gdzie znajdowało się ptasie
gniazdo  podczas  okresu  lęgowego  –  na  skutek  działania  dzielnicowego  prace  zostały
wstrzymane a właściciel  nieruchomości  poinformowany o konsekwencjach wynikających
z obowiązujących przepisów,

• ul. Roztocze – w sprawie spożywania napoju alkoholowego przy placu zabaw – sprawca
wykroczenia ukarany przez dzielnicowego mandatem karnym,

• ul. Koralowa – w sprawie parkowania pojazdów na trawie – sprawcy wykroczenia zostali
pouczeni przez dzielnicowego,

• ul.  Koralowa  –  kontrole  parkowania  pojazdów  za  znakiem  B-36  –  dzielnicowy
nie potwierdził w/w sytuacji podczas kontroli,

• ul.  Szczecińska – w sprawie podciętych drzew w pasie drogi przez właścicieli  posesji  –
dzielnicowy sprawę przekazał do Biura Miejskiego Architekta Zieleni, 

• ul. Wielkopolska – w sprawie podciętych drzew w pasie drogi przez właścicieli posesji –
dzielnicowy sprawę przekazał do Biura Miejskiego Architekta Zieleni,

• ul.  Gdańska  –  w  sprawie  podciętych  drzew w  pasie  drogi  przez  właścicieli  posesji  –
dzielnicowy sprawę przekazał do Biura Miejskiego Architekta Zieleni,

• ul. Bydgoska – w sprawie złożonych na końcu ulicy płyt chodnikowych oraz zaśmieconego
terenu zielonego – dzielnicowy przeprowadził rozmowę z administratorem terenu, śmieci
zostały posprzątane,

• ul. Roztocze – w sprawie spożywania napoju alkoholowego przy placu zabaw – sprawca
wykroczenia ukarany przez dzielnicowego mandatem karnym,

• ul.  Węglinek  –  w  sprawie  dwóch  worków  z  odpadami  pozostawionych  przy  drodze  –
po działaniach dzielnicowego worki zostały zabrane,

• ul. Kujawska – kontrole dzielnicowego p/k parkowania pojazdów na trawie – dzielnicowy
podczas kontroli nie potwierdził problemów z w/w parkowaniem,

• ul. Gęsia – w sprawie wysokiej trawy w pasie drogi – na skutek działań dzielnicowego trawa
została wykoszona,

• ul. Roztocze – w sprawie wysokiej trawy w pasie drogi – na skutek działań dzielnicowego
trawa została wykoszona,

• ul.  Bieszczadzka  –  w  sprawie  wysokiej  trawy  w  pasie  drogi  –  na  skutek  działań
dzielnicowego trawa została wykoszona,

• ul.  Roztocze – Orkana – w sprawie połamanych konarów drzew na terenie zielonym w
pasie drogi – na skutek działań dzielnicowego konary zostały usunięte,

• ul.  Roztocze –  w sprawie  spożywania  napoju  alkoholowego na przystanku komunikacji
miejskiej Mazowiecka 02 – sprawca wykroczenia ukarany przez dzielnicowego mandatem
karnym,

• ul.  Roztocze –  w sprawie  spożywania  napoju  alkoholowego na przystanku komunikacji
miejskiej Mazowiecka 02 – sprawca wykroczenia ukarany przez dzielnicowego mandatem
karnym,

• ul. Jantarowa – w sprawie wysokiej trawy w pasie drogi – na skutek działań dzielnicowego
trawa została wykoszona,

• ul.  Wielkopolska  –  w  sprawie  wysokiej  trawy  w  pasie  drogi  –  na  skutek  działań
dzielnicowego trawa została wykoszona,
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• ul. Bydgoska – w sprawie parkowania pojazdów na trawie wzdłuż ogrodzenia kościoła –
dzielnicowy  podczas  kontroli  pozostawił  informację  dla  kierującego  pojazdem
o nieprawidłowym parkowaniu oraz przeprowadził rozmowę z proboszczem tej parafii,

• ul. Gdańska – Poznańska – w sprawie zaśmieconego terenu zielonego w pasie drogi –
na skutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul.  Wielkopolska  –  w  sprawie  parkowania  na  trawie  –  dzielnicowy  podjął  czynności
przewidziane prawnie,

• ul. Gęsia – w sprawie uszkodzonej studzienki Orange – na skutek działań dzielnicowego
studzienka została naprawiona,

• ul. Roztocze – w sprawie wypalania odpadów roślinnych na terenie Rodzinnych Ogródków
Działkowych – wobec sprawcy wykroczenia dzielnicowy zastosował  przewidziane środki
oddziaływania wychowawczego,

• ul. Orkana – Roztocze – w sprawie leżących konarów drzew w pasie drogi – na skutek
działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul.  Gęsia  –  w  sprawie  przekrzywionych  znaków drogowych  przy  wyjeździe  z  parkingu
sklepu  Biedronka  –  na  skutek  działań  dzielnicowego  zarządca  terenu  znaki  drogowe
poprawił, 

• ul.  Gęsia  –  w sprawie  uszkodzonej  studzienki  telekomunikacyjnej  Orange  –  na  skutek
działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul.  Roztocze – w sprawie wyrzucenia niedopałka papierosa na parkingu za sklepami –
sprawca wykroczenia ukarany mandatem karnym,

• ul.  Koralowa  5  –  w  sprawie  pozostawionych  rzeczy  po  sklepie  przy  w/w  budynku  –
na skutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul.  Kujawska  26  –  w  sprawie  niszczenia  roślinności  przez  parkujące  pojazdy  –  liczne
kontrole dzielnicowego nie potwierdziły takiej sytuacji,

• ul.  Kujawska  –  w sprawie  przepełnionych  kontenerów na  odpady –  na  skutek  działań
dzielnicowego zaniedbania usunięto i sytuacja się nie powtórzyła,

• ul. Wielkopolska – w sprawie dużej ilości worków z ubraniami przy kontenerze na odzież
na wysokości szkoły – na skutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul.  Podhalańska – w sprawie zaśmieconego terenu przy ul.  Wielkopolskiej  – na skutek
działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul.  Kielecka  –  w sprawie  trzymania  odpadów przez  posesją  i  wydobywania  się  z  nich
nieprzyjemnych  zapachów  –  na  skutek  działań  dzielnicowego  zaniedbania  usunięto  a
wobec sprawcy wykroczenia  dzielnicowy zastosował  przewidziane  środki  oddziaływania
wychowawczego,

• ul.  Cyrkoniowa 5 – w sprawie śmieci przy kontenerach na odpady – na skutek działań
dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul. Jana Pawła II – w sprawie zaśmieconego terenu za sklepem Lidl – na skutek działań
dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul. Szczecińska – w sprawie spożywania napoju alkoholowego na boisku – wobec sprawcy
wykroczenia dzielnicowy zastosował przewidziane środki oddziaływania wychowawczego,

• ul. Cyrkoniowa 6 – w sprawie niezabezpieczonej budowy i zanieczyszczonego obok terenu
styropianem – na skutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul. Kryształowa 12, 14, 16 – w sprawie wysokiej trawy na skarpie od ul. Jana Pawła II –
na skutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul.  Łomżyńska  –  w  sprawie  rozrośniętej  roślinności,  która  wychodzi  na  chodnik  oraz
obrośnięty chodnik roślinnością – na skutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul. Roztocze – w sprawie zaśmiecania parkingu przy szkole – dzielnicowy wobec sprawcy
wykroczenia zastosował odpowiednie środki oddziaływania wychowawczego,

• ul.  Jantarowa – w sprawie  zaśmieconego trawnika na końcu ulicy – na skutek  działań
dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul. Jantarowa – w sprawie reklamówek i butelek przy kontenerze na odzież – na skutek
działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul. Łowicka – w sprawie usiłowania spożywania napoju alkoholowego – dzielnicowy wobec
sprawcy wykroczenia zastosował odpowiednie środki oddziaływania wychowawczego,
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• ul. Poznańska – w sprawie rozrzuconych ubrań obok kontenera na odzież przy ul. Orkana –
na skutek działań dzielnicowego zaniedbanie usunięto,

• ul. Podhalańska – w sprawie obrośniętego chodnika i schodów roślinnością – na skutek
działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul.  Podhalańska – w sprawie parkowania przyczepki na trawie – dzielnicowy pozostawił
informację dla właściciela,

• ul.  Roztocze  –  w  sprawie  spożywania  napoju  alkoholowego  na  chodniku  przy
ul.  Wielkopolskiej  –  dzielnicowy  wobec  sprawcy  wykroczenia  zastosował  odpowiednie
środki oddziaływania wychowawczego,

• ul. Jantarowa – w sprawie kurzu na jezdni od ul. Berylowej do ul Kryształowej – dzielnicowy
przekazał sprawę do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie,

• ul. Roztocze – w sprawie nieuprzątnięcia odchodów po swoim psie – dzielnicowy wobec
sprawcy wykroczenia zastosował odpowiednie środki oddziaływania wychowawczego,

• ul. Gęsia – w sprawie zaśmieconego terenu za sklepem Biedronka – na skutek działań
dzielnicowego zaniedbania usunięte,

• ul. Roztocze – w sprawie zaśmiecania chodnika – dzielnicowy wobec sprawcy wykroczenia
zastosował odpowiednie środki oddziaływania wychowawczego,

• ul.  Jana  Pawła  II  –  w  sprawie  naruszenia  przez  kierującego  rowerem  obowiązku
korzystania  z  drogi  dla  rowerów – dzielnicowy wobec sprawcy wykroczenia  zastosował
odpowiednie środki oddziaływania wychowawczego,

• ul. Roztocze – w sprawie naruszenia przez kierującego rowerem obowiązku korzystania
z drogi dla rowerów – dzielnicowy wobec sprawcy wykroczenia zastosował odpowiednie
środki oddziaływania wychowawczego,

• ul. Gęsia 9 – w sprawie wyrwanego znaku drogowego „przejście dla pieszych” - na skutek
działań dzielnicowego znak naprawiono,

• ul. Roztocze – w sprawie zaśmiecania trawnika – dzielnicowy wobec sprawcy wykroczenia
zastosował odpowiednie środki oddziaływania wychowawczego,

• ul.  Kryształowa  –  Onyksowa  –  w  sprawie  umieszczania  ogłoszeń  na  słupach
oświetleniowych w pasie drogowym – dzielnicowy wobec sprawcy wykroczenia zastosował
odpowiednie środki oddziaływania wychowawczego,

• ul. Łowicka – w sprawie parkowania pojazdu na trawie – dzielnicowy pozostawił informację
dla kierującego,

• ul. Roztocze – w sprawie spożywania napoju alkoholowego niedaleko sklepu i zaśmiecanie
trawnika  –  dzielnicowy  wobec  sprawcy  wykroczenia  zastosował  odpowiednie  środki
oddziaływania wychowawczego,

• ul.  Jana  Pawła  II  –  w  sprawie  przepełnionego  kosza  na  śmieci  –  na  skutek  działań
dzielnicowego zaniedbania usunięte,

• ul.  Łowicka  –  w  sprawie  parkowania  pojazdu  na  trawniku  –  dzielnicowy  pozostawił
informację dla kierującego,

• ul.  Roztocze  –  w  sprawie  spożywania  napojów  alkoholowych  przy  placu  zabaw  –
dzielnicowy  wobec  sprawcy  wykroczenia  zastosował  odpowiednie  środki  oddziaływania
wychowawczego,

• ul. Bieszczadzka – w sprawie wyrzuconych worków z odpadami bytowymi przy Rodzinnych
Ogródkach  Działkowych  –  dzielnicowy  wobec  sprawcy  wykroczenia  zastosował
odpowiednie środki oddziaływania wychowawczego,

• ul. Bydgoska – w sprawie spożywania napoju alkoholowego – dzielnicowy wobec sprawcy
wykroczenia zastosował odpowiednie środki oddziaływania wychowawczego,

• ul.  Roztocze – w sprawie przewróconych stojaków z plakatami wyborczymi – na skutek
działania dzielnicowego zaniedbania usunięte,

• ul. Warmińska – w sprawie worków z ubraniami przy kontenerach na odzież – na skutek
działań dzielnicowego zaniedbania usunięte,

• ul. Szczecińska – w sprawie palenia wyrobów tytoniowych na placu zabaw – dzielnicowy
wobec  sprawcy  wykroczenia  zastosował  odpowiednie  środki  oddziaływania
wychowawczego,
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• ul.  Berylowa –  Jantarowa – w sprawie  błota  na jezdni  –  dzielnicowy wobec sprawców
wykroczenia zastosował odpowiednie środki oddziaływania wychowawczego,

• al.  Kraśnicka  –  w  sprawie  mężczyzny  pod  wpływem  alkoholu  o  skłonnościach
samobójczych, który nie chciał opuścić pojazdu komunikacji miejskiej – na skutek działań
dzielnicowego  mężczyzna  przekazany  pracownikom  pogotowia  ratunkowego
i przewieziony do szpitala psychiatrycznego,

• ul.  Łowicka  –  w  prawie  powalonego  drzewa  w  pasie  drogowym  –  na  skutek  działań
dzielnicowego drzewo zostało usunięte.

2. Miejsca objęte stałym nadzorem
Pod kątem wykroczeń, ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu, prawidłowości

wyprowadzania psów oraz wybryków chuligańskich objęto miejsca:
- tereny przy sklepach:

• ul. Roztocze 10,12,
• ul. Gęsia 16, 
• ul. Onyksowa 7,
• ul. Jana Pawła II za sklepem Lidl,
• ul. Gęsia za sklepem Biedronka,

- boiska , place zabaw i skwery zielone:
• ul. Wielkopolska,
• ul. Łowicka,
• ul. Kujawska,
• ul. Warmińska,
• ul. Łukowska,
• ul. Gdańska,
• ul. Bydgoska,
• ul. Szczecińska,
• ul. Poznańska – Orkana -przejście pod ulicą,
• ul. Roztocze – przy stacji Trafo.

3. Sprawy dotyczące wraków pojazdów.
Odholowano  2  pojazdy,  których  stan  wskazywał,  że  są  nieużywane.  Spowodowano

usunięcie przez właścicieli 4 wraków pojazdów.

4. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym
Spowodowano uprzątnięcie 3 miejsc na terenie dzielnicy.

5. Cele na rok 2020
W swojej pracy dzielnicowy zamierza dążyć do jak najlepszego kontaktu z mieszkańcami

Węglina  Południowego,  zrozumieniu  problemów  dzielnicy  i  jej  mieszkańców  oraz  udzieleniu
pomocy w ich rozwiązaniu. W dalszym ciągu prowadzone będą kontrole terenów zagrożonych pod
kątem spożywania alkoholu - tj. ul. Roztocze, Łowicka - przy szkole, Szczecińska - plac zabaw,
zaśmiecaniem  terenów  oraz  dewastacjami  poprzez  częstsze  kontrole  miejsc  zagrożonych.
Zwrócona będzie również uwaga na właścicieli psów, którzy uchylają się od obowiązku sprzątania
po swoich pupilach - tj. ul. Kujawska - przy szkole, ul. Szczecińska - plac zabaw i boisko, ul. Gęsia.
Nadal  podejmowane  będą  działania  zmierzające  do  likwidacji  zaśmieconych  miejsc  oraz
kontrolowane  pojazdy,  których  stan  wskazuje  że  są  nieużywane.  Dodatkowo  skupiona  będzie
uwaga na kontroli prawidłowości parkowania  pojazdów głównie przy ulicach: Bydgoska, Koralowa,
Kujawska, Gęsia, Jantarowa.

111



Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Węglin Północny

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul. Judyma – w sprawie śmietniska pomiędzy ścianą budynku a tujami – na skutek działań

dzielnicowego teren został posprzątany,
• ul. Abelarda – w sprawie zaśmieconego terenu przy wejściu na tereny ROD – na skutek

działań dzielnicowego śmieci zostały sprzątnięte,
• ul. Raszyńska - Lazurowa – w sprawie zaśmieconej prywatnej działki – na skutek działań

dzielnicowego właściciel nieruchomości usunął zaniedbania,
• ul.  Parysa  –  systematyczne  kontrole  parkowania  pojazdów na  zatokach  autobusowych

– wobec sprawców popełnionych wykroczeń dzielnicowy zastosował środki karne zgodnie
z kompetencjami,

• ul. Parysa 8 – w sprawie znacznego ubytku w jezdni  – na skutek działań dzielnicowego
Zarząd Dróg i Mostów usunął zaniedbania,

• ul. Abelarda – w sprawie zaśmieconego terenu zielonego w pasie drogi – na skutek działań
dzielnicowego Biuro Miejskiego Architekta Zieleni usunęło zaniedbania,

• ul.  Lipniak – Klepackiego – w sprawie liści i  gałęzi zalegających wzdłuż ciągu pieszo –
rowerowego – na skutek działań dzielnicowego Wydział  Gospodarki  Komunalnej usunął
zaniedbania,

• ul. Lipniak – w sprawie zaśmieconego terenu zielonego w pasie drogi – na skutek działań
dzielnicowego Biuro Miejskiego Architekta Zieleni usunęło zaniedbania,

• ul.  Raszyńska – w sprawie zaśmieconego terenu zielonego w pasie drogi  – na skutek
działań dzielnicowego Biuro Miejskiego Architekta Zieleni usunęło zaniedbania,

• ul. Stelmasiaka  – w sprawie zaśmieconego terenu zielonego w pasie drogi – na skutek
działań dzielnicowego Biuro Miejskiego Architekta Zieleni usunęło zaniedbania,

• ul. Onyszkiewicza – w sprawie zaśmieconego terenu zielonego w pasie drogi – na skutek
działań dzielnicowego Biuro Miejskiego Architekta Zieleni usunęło zaniedbania,

• ul. Zagłoby 8  – w sprawie zaśmieconego przejścia do al. Kraśnickiej – na skutek działań
dzielnicowego  Zarząd  Dróg  i  Mostów  oraz  Wydział  Gospodarki  Komunalnej  usunęli
zaniedbania,

• ul. Boryny – w sprawie zaśmieconego oraz obrośniętego roślinnością przejścia do ul. Aksini
– na skutek działań dzielnicowego Biuro Miejskiego Architekta Zieleni oraz Zarząd Dróg i
Mostów usunęli zaniedbania,

• ul.  Wertera  –  w sprawie  zaśmieconego  terenu  zielonego  w pasie  drogi  przy  boisku  –
na skutek działań dzielnicowego Biuro Miejskiego Architekta Zieleni usunęło zaniedbania,

• ul.  Tarninowa  –  w sprawie  zaśmieconego  terenu  zielonego  w pasie  drogi  –  na  skutek
działań dzielnicowego Biuro Miejskiego Architekta Zieleni usunęło zaniedbania,

• ul.  Judyma  –  w  sprawie  oberwanego  śmietnika  przy  ul.  Parysa  –  na  skutek  działań
dzielnicowego śmietnik został naprawiony

• ul.  Judyma – w sprawie worka z odpadami pozostawionego przy śmietniku miejskim –
na skutek działań dzielnicowego worek został uprzątnięty,

• al. Kraśnicka – w sprawie spożywania napoju alkoholowego na chodniku przy ul. Judyma –
sprawca wykroczenia ukarany mandatem karnym,

• ul.  Lipniak – w sprawie wyrzuconych odpadów motoryzacyjnych – sprawca wykroczenia
ukarany przez dzielnicowego mandatem karnym posprzątał wyrzucone odpady,

• ul. Ofelii – w sprawie ubytków w jezdni – na skutek działań dzielnicowego Zarząd Dróg       i
Mostów wypełnił ubytki,

• ul. Zagłoby – w sprawie spożywania napojów alkoholowych – sprawcy wykroczenia ukarani
mandatami karnymi przez dzielnicowego,
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• ul. Krwawicza – w sprawie zaśmieconego terenu zielonego w pasie drogi od ul. Lazurowej
do ul. Stelmasiaka – na skutek działań dzielnicowego Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
usunęło zaniedbania,

• ul. Aksini 14 – w sprawie ubytku w jezdni – na skutek działań dzielnicowego Zarząd Dróg   i
Mostów usunął zaniedbania,

• ul. Beatrycze – w sprawie wysokiej trawy w pasie drogi – na skutek działań dzielnicowego
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni usunęło zaniedbania,

• al. Kraśnicka – w sprawie spożywania napoju alkoholowego na chodniku przy ul. Judyma –
sprawca wykroczenia ukarany mandatem karnym,

• ul. Zagłoby – w sprawie spożywania napoju alkoholowego obok sklepu oraz zaśmiecania
trawnika – sprawca został ukarany mandatami karnymi przez dzielnicowego,

• al. Kraśnicka – w sprawie spożywania napoju alkoholowego na chodniku przy ul. Judyma –
sprawca wykroczenia ukarany mandatem karnym,

• ul.  Lipniak  –  w  sprawie  pryzmy  butelek  plastikowych  przy  ROD  –  na  skutek  działań
dzielnicowego odpady zostały sprzątnięte,

• ul.  Lipniak  –  w  sprawie  wyrwanej  barierki  przy  ciągu  pieszo  rowerowym
do ul. Klepackiego – na skutek działań dzielnicowego barierka została naprawiona,

• ul.  Orlanda  –  w  sprawie  wystawiania  worków z  odpadami  przed  posesję  –  właściciel
odpadów pouczony o konieczności wystawiania odpadów w dniu odbioru,

• ul.  Zagłoby  –  w  sprawie  spożywania  napojów  alkoholowych  obok  sklepu  –  sprawca
wykroczenia ukarany mandatem karnym przez dzielnicowego,

• ul.  Lipniak  – w sprawie  martwego jeża na poboczu – na skutek działań dzielnicowego
martwe zwierzę zostało usunięte,

• ul.  Orlanda   -  w  sprawie  braku  deklaracji  na  odbiór  odpadów  –  sprawdzenie  przez
dzielnicowego prawidłowości odbioru odpadów,

• ul.  Klepackiego  –  w  sprawie  złamanego  drzewa  w  pasie  drogi  –  na  skutek  działań
dzielnicowego konar drzewa został usunięty,

• ul.  Skubiszewskiego –  w sprawie  przepełnionych koszy na śmieci  przy placu zabaw –
na  skutek  działań  dzielnicowego  kosze  były  wielokrotnie  opróżniane  i  plac  zabaw
sprzątany,

• al. Kraśnicka – w sprawie uchylania się od obowiązku sprzątania odchodów po swoim psie
na wysokości salonu Forda – sprawca wykroczenia ukarany mandatem karnym,

• ul.  Poloniusza  –  w  sprawie  ubytków  w  jezdni  –  na  skutek  działań  dzielnicowego
zaniedbania zostały usunięte przez Zarząd Dróg i Mostów,

• ul.  Lipniak  –  w  sprawie  potłuczonych  butelek  wzdłuż  ciągu  pieszo  rowerowego
do ul. Klepackiego – na skutek działań dzielnicowego szkło zostało posprzątane, 

• ul. Judyma  - kontrole w sprawie parkowania pojazdów na trawie – dzielnicowy podczas
kontroli pozostawiał informację za szybą,

• Lipniak  –  Klepackiego –  w sprawie  przepełnionych  koszy na  śmieci  przy ciągu pieszo
rowerowym – na skutek działań dzielnicowego kosze były wielokrotnie opróżniane,

• ul.  Wertera  –  w  sprawie  sprzedaży  napojów  alkoholowych  osobom  nietrzeźwym  oraz
nieletnim – dzielnicowy przeprowadził rozmowę w tej sprawie z właścicielką sklepu oraz
poinformował o konsekwencjach z tym związanych,

• ul.  Wertera – parkowanie pojazdu na trawie przy boisku „Orlik”  -  sprawca wykroczenia
ukarany przez dzielnicowego mandatem karnym,

• ul. Zagłoby – spożywanie napoju alkoholowego w pobliżu sklepu – sprawca wykroczenia
ukarany mandatem karnym przez dzielnicowego,

• ul. Klepackiego – Lipniak – w sprawie wyrwanej barierki wzdłuż ciągu pieszo rowerowego
oraz oberwanego śmietnika – na skutek działań dzielnicowego barierka i śmietnik zostały
naprawione.  Po  ponownym  wyrwaniu  sprawę  przekazał  do  Wydziału  Gospodarki
Komunalnej,

• ul. Stelmasiaka – w sprawie worków z ubraniami przy kontenerach na odzież – na skutek
działań dzielnicowego worki zostały zabrane przez firmę obsługującą w/w kontenery,

• ul.  Wertera  –  kontrole  dzielnicowego  z  uwagą  na  parkowanie  pojazdów  na  trawie  –
podczas kontroli dzielnicowy pozostawił informację dla kierowcy,
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• ul.  Otella  –  w  sprawie  błota  z  budowy  nawiezionego  na  jezdnię  –  na  skutek  działań
dzielnicowego błoto zostało uprzątnięte przez inwestora,

• ul. Zagłoby – w sprawie zaśmieconego terenu zielonego w pasie drogi – na skutek działań
dzielnicowego w/w teren sprzątany przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni oraz osoby
osadzone z Aresztu Śledczego,

• ul.  Raszyńska – w sprawie  bardzo wysokiej  trawy w pasie  drogi  – na skutek  licznych
zgłoszeń dzielnicowego trawa została wykoszona,

• ul. Tarninowa – w sprawie wysokiej trawy w pasie drogi – na skutek działań dzielnicowego
trawa została wykoszona,

• ul. Otella – w sprawie wysokiej trawy w pasie drogi – na skutek działań dzielnicowego trawa
została wykoszona,

• ul. Krwawicza – w sprawie wysokiej trawy w pasie drogi – na skutek działań dzielnicowego
trawa została wykoszona,

• ul.  Onyszkiewicza  –  w  sprawie  wysokiej  trawy  w  pasie  drogi  –  na  skutek  działań
dzielnicowego trawa została wykoszona,

• ul.  Skubiszewskiego  –  w  sprawie  wysokiej  trawy  w  pasie  drogi  –  na  skutek  działań
dzielnicowego trawa została wykoszona,

• ul.  Parysa   -  w  sprawie  zaśmieconego  przejścia  do  ul.  Szwejka  –  posprzątane  przez
osadzonych pod nadzorem dzielnicowego,

• ul. Zagłoby 8 – w sprawie zaśmieconego przejścia do al. Kraśnickiej – posprzątane przez
osadzonych pod nadzorem dzielnicowego,

• ul. Krwawicza – w sprawie zaśmieconych terenów zielonych w pasie drogi – posprzątane
przez osadzonych pod nadzorem dzielnicowego,

• ul.  Lipniak – w sprawie zaśmieconych terenów zielonych w pasie drogi vis a vis Domu
Kultury – na skutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul. Zagłoby – w sprawie zaśmieconego terenu zielonego w pasie drogi – na skutek działań
dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul. Parysa – Judyma – w sprawie oberwanego miejskiego kosza na śmieci – na skutek
działań dzielnicowego zaniedbanie usunięto,

• ul. Parysa – w sprawie parkowania pojazdu na trawie – pozostawienie przez dzielnicowego
informacji za szybą,

• ul.  Raszyńska  –  Lazurowa  –  w  sprawie  wysokiej  trawy  w  pasie  drogi  która  stwarza
zagrożenie dla uczestników ruchu – na skutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul.  Klepackiego  –  w  sprawie  przepełnionych  koszy  na  śmieci  wzdłuż  ciągu  pieszo
rowerowego do ul. Lipniak – na skutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• al. Kraśnicka – Judyma – w sprawie spożywania napojów alkoholowych przy przystanku
komunikacji miejskiej przez dwóch mężczyzn – sprawcy popełnienia wykroczenia ukarani
mandatami karnymi przez dzielnicowego,

• ul.  Lipniak  –  w  sprawie  braku  kosza  na  śmieci  wzdłuż  ciągu  pieszo  rowerowego
do ul. Klepackiego – na skutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul.  Skubiszewskiego  –  w sprawie  przepełnionych koszy na śmieci  przy miejskim placu
zabaw – na skutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul.  Beatrycze  –  parkowanie  pojazdu  na  trawie  –  pozostawienie  przez  dzielnicowego
informacji dla kierowcy,

• ul. Gdańska – w sprawie drobnych śmieci i rozbitej butelki na kładce – na skutek działań
dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul. Onyksowa – w sprawie wysokiej trawy w pasie drogi – na skutek działań dzielnicowego
zaniedbania usunięto,

• ul. Bieszczadzka – Roztocze – w sprawie wysokiej trawy – na skutek działań dzielnicowego
zaniedbania usunięto,

• ul.  Wielkopolska  –  w  sprawie  podciętych  gałęzi  drzew  na  których  znajdowały
się prawdopodobnie ptasie gniazda – na miejscu ptasich gniazd dzielnicowy nie stwierdził,

• ul.  Bydgoska – w sprawie niszczenia roślinności przez parkujące pojazdy – dzielnicowy
podczas  licznych  kontroli  w  sytuacjach  gdy  zgłoszenie  się  potwierdziło  pozostawiał
informację dla kierowcy,
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• ul. Klepackiego – w sprawie spożywania napoju alkoholowego na ławce przy ciągu pieszo
rowerowym  do  ul.  Lipniak  –  dzielnicowy  wobec  sprawcy  wykroczenia  zastosował
przewidziane środki oddziaływania wychowawczego,

• ul. Lipniak – w sprawie przepełnionego kosza na śmieci oraz rozrzuconych śmieci obok
kosza vis a vis Domu Kultury – na skutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul.  Parysa – w sprawie pozbywania się odpadów przez Rodzinne Ogródki  Działkowe –
dzielnicowy nie stwierdził nieprawidłowości,

• ul.  Lipniak – w sprawie pozbywania się odpadów przez Rodzinne Ogródki Działkowe –
dzielnicowy nie stwierdził nieprawidłowości,

• ul. Orlanda – w sprawie umieszczenia słupków w pasie drogowym – sprawa przekazana
przez dzielnicowego do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie,

• ul.  Orlanda  –  w  sprawie  bawiących  się  dzieci  na  ulicy  bez  opieki  –  liczne  kontrole
dzielnicowego nie potwierdziły takiej sytuacji,

• ul.  Otella – w sprawie wysokiej trawy w pasie drogi i obrastającej chodniki – na skutek
działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul.  Raszyńska  –  w  sprawie  bardzo  wysokiej  trawy  w  pasie  drogi,  która  ograniczała
widoczność  przy  wyjeżdżaniu  z  ulicy  Lazurowej  –  na  skutek  działań  dzielnicowego
zaniedbania usunięto,

• ul.  Piątkowskiego  –  w  sprawie  szczekającego  psa  po  godz.  22.00  –  dzielnicowy
przeprowadził rozmowę z właścicielem psa, zgłoszenie się nie powtórzyło,

• ul.  Krwawicza  –  w  sprawie  wysokiej  trawy  w  pasie  drogowym  –  na  skutek  działań
dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul.  Onyszkiewicza – w sprawie  wysokiej  trawy w pasie  drogowym – na skutek działań
dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul.  Tarninowa  –  w  sprawie  wysokiej  trawy  w  pasie  drogowym  –  na  skutek  działań
dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul.  Zagłoby  –  w  sprawie  wysokiej  trawy  w  pasie  drogowym  –  na  skutek  działań
dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul.  Lipniak  –  w  sprawie  wyrwanych  barierek  wzdłuż  ciągu  pieszo  rowerowego
do ul. Klepackiego – na skutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul. Beatrycze – w sprawie obrośniętego trawą chodnika vis a vis nr 13 – sprawę dzielnicowy
wielokrotnie przekazywał do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie,

• ul. Judyma – w sprawie zaśmiecania trawnika – dzielnicowy wobec sprawcy wykroczenia
zastosował odpowiednie środki oddziaływania wychowawczego,

• ul. Parysa – w sprawie spożywania napoju alkoholowego na chodniku przy ul. Judyma –
dzielnicowy  wobec  sprawcy  wykroczenia  zastosował  odpowiednie  środki  oddziaływania
wychowawczego,

• ul.  Orlanda – w sprawie zastawiania chodnika przez zaparkowany pojazd – dzielnicowy
wobec  sprawcy  wykroczenia  zastosował  odpowiednie  środki  oddziaływania
wychowawczego,

• ul.  Judyma, Wertera,  Lipniak – w sprawie przepełnionych koszy na śmieci – na skutek
działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul. Wertera – w sprawie spożywania napojów alkoholowych niedaleko sklepu – dzielnicowy
wobec  sprawców  wykroczenia  zastosował  odpowiednie  środki  oddziaływania
wychowawczego,

• ul. Klepackiego – w sprawie usiłowania spożywania napoju alkoholowego przy ciągu pieszo
rowerowym  do  ul.  Lipniak  –  dzielnicowy  wobec  sprawcy  wykroczenia  zastosował
odpowiednie środki oddziaływania wychowawczego,

• ul. Klepackiego – w sprawie spożywania napoju alkoholowego na ławce przy ciągu pieszo
rowerowym  –  dzielnicowy  wobec  sprawcy  wykroczenia  zastosował  odpowiednie  środki
oddziaływania wychowawczego,

• ul. Beatrycze – w sprawie spożywania napojów alkoholowych na skwerze – dzielnicowy
wobec  sprawców  wykroczenia  zastosował  odpowiednie  środki  oddziaływania
wychowawczego,
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• ul. Aksini – w sprawie parkowania pojazdu na trawie – dzielnicowy pozostawił informację
dla kierowcy,

• ul.  Izoldy – w sprawie  obrośniętego roślinnością  chodnika od ul.  Filona do ul.  Laury –
dzielnicowy przekazał sprawę do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie,

• ul. Poloniusza – w sprawie rozrośniętej roślinności w pasie drogowym vis a vis nr 17, 19, 21
– na skutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte,

• ul. Ofelii – w sprawie parkowania pojazdu na trawie – dzielnicowy pozostawił informację
dla kierowcy,

• ul. Zagłoby – w sprawie spożywania napojów alkoholowych niedaleko sklepu – dzielnicowy
wobec  sprawcy  wykroczenia  zastosował  odpowiednie  środki  oddziaływania
wychowawczego,

• ul.  Aksini  –  w  sprawie  zapadniętego  asfaltu  przy  krawężniku  –  na  skutek  działań
dzielnicowego zaniedbanie usunięte,

• ul. Lipniak – w sprawie zaśmieconego parkingu vis a vis Domu Kultury – na skutek działań
dzielnicowego zaniedbania usunięte,

• ul.  Judyma  –  w  sprawie  spożywania  napoju  alkoholowego  na  chodniku  –  dzielnicowy
wobec  sprawcy  wykroczenia  zastosował  odpowiednie  środki  oddziaływania
wychowawczego,

• ul.  Skubiszewskiego  –  w  sprawie  parkowania  pojazdu  na  trawie  –  dzielnicowy  wobec
sprawcy wykroczenia zastosował odpowiednie środki oddziaływania wychowawczego,

• ul. Otella – w sprawie parkowania pojazdu na przejściu dla pieszych – dzielnicowy wobec
sprawcy wykroczenia zastosował odpowiednie środki oddziaływania wychowawczego,

• ul.  Zagłoby  –  w  sprawie  wózka  sklepowego  z  odpadami  pozostawionego  w  pasie
drogowym na terenie zielonym – na skutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte,

• ul. Zagłoby 4-6 – w sprawie rozbierania sprzętu elektrycznego (pralki) – dzielnicowy wobec
sprawcy wykroczenia zastosował odpowiednie środki oddziaływania wychowawczego,

• ul. Otella – w sprawie zaśmieconych schodów do ul. Borelowskiego – na skutek działań
dzielnicowego zaniedbania usunięte,

• ul.  Lipniak – w sprawie zaśmieconych poboczy w pasie drogowym – na skutek działań
dzielnicowego zaniedbania usunięte,

• al. Kraśnicka – w sprawie spożywania napoju alkoholowego obok przystanku komunikacji
miejskiej na wysokości ul. Judyma – dzielnicowy wobec sprawcy wykroczenia zastosował
odpowiednie środki oddziaływania wychowawczego,

• ul.  Cyda  –  w  sprawie  wyłamanego  szczebelka  ławki  na  skwerze  –  na  skutek  działań
dzielnicowego zaniedbania usunięte,

• ul. Zagłoby – w sprawie spożywania napojów alkoholowych – dzielnicowy wobec sprawców
wykroczenia zastosował odpowiednie środki oddziaływania wychowawczego,

• ul. Zagłoby – w sprawie spożywania napoju alkoholowego niedaleko sklepu – dzielnicowy
wobec  sprawcy  wykroczenia  zastosował  odpowiednie  środki  oddziaływania
wychowawczego,

• ul. Lazurowa – w sprawie utrudnionej widoczności wyjeżdżającym w ul. Raszyńską przez
zaparkowany pojazd – na skutek działań dzielnicowego problem został rozwiązany,

• ul. Otella – Borelowskiego – w sprawie worków z butelkami i puszkami wyrzuconymi przy
schodach – na skutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte,

• ul. Zagłoby 2 – w sprawie przewróconego konaru drzewa przy sklepie – na skutek działań
dzielnicowego zaniedbanie usunięto,

• ul. Beatrycze – Aksini – w sprawie zalegających liści – na skutek działań dzielnicowego
zaniedbanie usunięto,

• ul. Stelmasiaka – Raszyńska – w sprawie zaśmieconego terenu zielonego i wyrastających
gałęzi nad drogę – na skutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięto,

• ul. Tarninowa – w sprawie zaśmieconych terenów zielonych w pasie drogowym – sprawa
przekazana do Biura Miejskiego Architekta Zieleni,

• ul.  Judyma – w sprawie  spożywania  napoju  alkoholowego obok  sklepu na chodniku –
dzielnicowy  wobec  sprawcy  wykroczenia  zastosował  odpowiednie  środki  oddziaływania
wychowawczego,
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• ul. Wokulskiego – w sprawie gałęzi wierzby nisko zwisających nad jezdnią – dzielnicowy
przekazał sprawę do Biura Miejskiego Architekta Zieleni,

• ul.  Zagłoby  –  w  sprawie  spożywania  napoju  alkoholowego  obok  sklepu  –  dzielnicowy
wobec  sprawcy  wykroczenia  zastosował  odpowiednie  środki  oddziaływania
wychowawczego,

• ul. Judyma – Parysa – w sprawie wyrzuconych worków z odpadami bytowymi – dzielnicowy
wobec  sprawcy  wykroczenia  zastosował  odpowiednie  środki  oddziaływania
wychowawczego,

• ul.  Krwawicza  –  w  prawie  zaśmieconego  terenu  zielonego  w  pasie  drogowym
od ul. Stelmasiaka do ul. Lazurowej – dzielnicowy sprawę przekazał do Biura Miejskiego
Architekta Zieleni,

• ul. Stelmasiaka – w sprawie braku tablicy z nazwą ulicy przy ul. Krwawicza – dzielnicowy
sprawę przekazał do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie,

2. Sprawy dotyczące wraków pojazdów
Na  skutek  działań  podjętych  przez  dzielnicowego  dwa  pojazdy  zostały  usunięte  przez
właścicieli. 

3. Miejsca objęte stałym nadzorem
Pod kątem wykroczeń, ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu, prawidłowości

wyprowadzania psów oraz wybryków chuligańskich objęto miejsca :
- tereny przy sklepach:

• ul. Zagłoby 2,
• ul. Judyma 68,
• ul. Parysa 97,
• ul. Lazurowa,

- boiska ,  place zabaw i skwery zielone
• ul. Judyma – Wertera,
• ul. Wokulskiego – Kmicica,
• ul. Cyda,
• ul. Heloizy,
• ul. Oniegina,
• ul. Szwejka (przy stacji Trafo),
• ul. Raszyńska (przy kapliczce),
• ul. Skubiszewskiego,
• ul. Boryny – Aksini,
• ul. Rzemieślnicza,
• ul. Kryształowa 12,
• ul. Tarninowa,
• ul. Stelmasiaka – Raszyńska,
• ul. Judyma – Szwejka,
• ul. Otella,
• ul. Zagłoby 4-6-8

4. Cele na rok 2020
W dalszym ciągu prowadzone będą kontrole terenów zagrożonych pod kątem spożywania

alkoholu,  tj.  ul.  Zagłoby,  Judyma,  Parysa,  Lazurowa,  Wertera,  Skubiszewskiego – plac zabaw,
ścieżka rowerowa od ul. Lipnia do ul. Klepackiego,  zaśmiecaniem terenów oraz dewastacjami
poprzez częste kontrole miejsc zagrożonych. Kontynuowane będą kontrole pod kątem sprzątania
nieczystości po psach - w szczególności ul. Heloizy, Otella, Parysa, Judyma. Nadal podejmowane
będą działania zmierzające do likwidacji  miejsc zaśmieconych oraz usuwanie wraków. Ponadto
skupiona  będzie  uwaga  na  kontroli  prawidłowości  parkowania   pojazdów ul.  Parysa  -  zatoki
przystankowe oraz parkowanie na trawie - kontrola całej dzielnicy.
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Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Wieniawa

1.  Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• al. Długosza – worki z odpadami w pasie drogi – przekazano do Zarządu Dróg i Mostów –

uprzątnięto,
• al. Solidarności – zaśmiecone tereny zielone oddzielające jezdnie – przekazano do Biura

Miejskiego Architekta Zieleni  – zaniedbania usunięto
• al.  Solidarności  –  uszkodzony  kosz  na  śmieci  na  przystanku  MPK  „Sikorskiego  02”  -

przekazano do MPK - naprawiono
• al. Sikorskiego – zaśmiecone tereny zielone – przekazano do BMAZ – uprzątnięto
• Al. Racławickie 5-7 – zaśmiecone tereny zielone w pasie drogi – przekazano do BMAZ -

uprzątnięto
• Al. Racławickie 9 – niezabezpieczony budynek po Akademii  Rolniczej – przekazano do

ZDiM – zaniedbania usunięto
• Al. Racławickie 9 – zaśmiecony teren przy posesji – przekazano do ZDiM - uprzątnięto
• Al. Racławickie 27-31 – zaśmiecone tereny zielone – przekazano do BMAZ – uprzątnięto
• Al. Racławickie 29 – zaśmiecone schody – przekazano ZDiM – uprzątnięto
• Al. Racławickie 29 – powalone przez wichurę drzewo – przekazano do BMAZ - uprzątnięto
• Al. Racławickie 34 – uszkodzone schody- przekazano do ZDiM – w trakcie realizacji
• ul. Godebskiego – zaśmiecone tereny zielone – przekazano do BMAZ – uprzątnięto
• ul. Junoszy – zaśmiecony teren przy schodach do ul. Ćwiklińskiej – przekazano do BMAZ -

uprzątnięto
• ul. Junoszy – uszkodzony kosz na śmieci – przekazano do ZDiM – naprawiono
• ul. Junoszy – uszkodzona studzienka kanalizacyjna – przekazano do MPWiK - naprawiono
• ul. Legionowa – uszkodzony kosz na śmieci – przekazano do ZDiM – naprawiono
• ul. Legionowa – zaśmiecone tereny zielone – przekazano BMAZ - uprzątnięto
• ul. Leszczyńskiego 28 – zaśmiecony teren zielony – przekazano do BMAZ - uprzątnięto
• ul. Leszczyńskiego 10 – uszkodzony kosz na śmieci – przekazano do ZDiM – naprawiono
• ul. Lubomelska -  zaśmiecone tereny zielone – przekazano do BMAZ - uprzątnięto
• ul.  Ogródkowa  –  zaśmiecone  tereny zielone  przy  wybiegu  dla  psów –  przekazano  do

Wydziału Gospodarki Komunalnej – uprzątnięto
• ul.  Ogródkowa – tereny zielone porośnięte bujną roślinnością – przekazano do BMAZ -

wykoszono
• ul.  Poniatowskiego – zaśmiecony chodnik i  ścieżka rowerowa – przekazano do ZDiM –

uprzątnięto
• ul. Poniatowskiego – uszkodzony kosz na śmieci – przekazano do ZDiM – naprawiono
• ul. Poniatowskiego – zaśmiecone tereny zielone – przekazano do BMAZ – uprzątnięto
• ul. Poniatowskiego 22A – pryzma suchych gałęzi – przekazano do BMAZ – uprzątnięto
• ul. Poniatowskiego – wysoka trawa w pasie drogi – przekazano do BMAZ - wykoszono
• ul.  Popiełuszki  –  zaniedbania  porządkowe  przy  przystanku  MPK  „Głowackiego  02”  -

przekazano do MPK – uprzątnięto
• ul.  Popiełuszki  –  Głowackiego  –  brak  znaku  pionowego B-21  „zakaz  skrętu  w lewo”  -

przekazano do ZDiM – znak ustawiono
• ul.  Puławska  15  –  przepalone  żarówki  w  latarniach  –  przekazano  do  zakładu

energetycznego – naprawiono
• ul. Puławska 27 – zaśmiecone tereny zielone – przekazano do WGK - uprzątnięto
• ul. Puławska 36 – zaśmiecone tereny zielone – przekazano do WGK - uprzątnięto
• ul. Puławska – zaśmiecone tereny zielone na wysokości dawnych ogródków działowych –

przekazano do BMAZ – uprzątnięto
• ul.  Puławska 31 – wysoka trawa w pasie drogi przy dawnych ogródkach działkowych –

przekazano do BMAZ – wykoszono
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• ul. Puławska 31 – wysokie krzewy utrudniające widoczność kierowcom – przekazano do
BMAZ - wycięto

• ul.  Puławska  –  uszkodzona  studzienka  kanalizacyjna  –  przekazano  do  MPWiK  –
naprawiono

• ul. Skautów 11-13 – gałęzie drzew nad ulicą, przerośnięty żywopłot – przekazano do WGK
• ul. Skautów – zaśmiecone skwery – przekazano do WGK - uprzątnięto
• ul.  Snopkowska  3/5  –  nieprawidłowe  oznakowanie  poziome  wykonane  po  remoncie

nawierzchni – przekazano do ZDiM – uzupełniono
• ul. Snopkowska – zaniedbania porządkowe w tunelu pod ul. Poniatowskiego – uprzątnięto
• ul. Snopkowska – uszkodzone schody do ul. Poniatowskiego – spowodowano naprawienie
• ul. Spadochroniarzy 7 – rosnące tuje ograniczające widoczność podczas włączania się do

ruchu – spowodowano wycięcie
• ul. Szarych Szeregów 1-2 – złamany konar drzewa – przekazano do BMAZ – usunięto
• ul. Szarych Szeregów 1-2 – zanieczyszczony chodnik – przekazano do ZDiM – uprzątnięto
• ul. Szarych Szeregów 1-2 – suche liście zalegające na terenach zielonych – przekazano do

BMAZ uprzątnięto
• ul. Weteranów 1 – zaśmiecony chodnik i schodki – przekazano do ZDiM – uprzątnięto
• ul.  Weteranów  –  Godebskiego  –  uszkodzony  znak  D-6  „przejście  dla  pieszych”  -

przekazano do ZDiM – naprawiono
• ul.  Weteranów  46  –  nieprawidłowe  oznakowanie  pionowe  miejsc  dla  osoby

niepełnosprawnej oraz karetek pogotowia – przekazano do ZDiM – w trakcie realizacji
• ul. Sowińskiego – uszkodzony billboard – przekazano do ZDiM – usunięto
• ul. Sowińskiego 8 – uszkodzony kosz na śmieci – przekazano ZDiM – naprawiono
• Ogród Saski – uszkodzona huśtawka na placu zabaw – przekazano do WGK – naprawiono
• Ogród  Saski  –  zanieczyszczone  ławki  –  przekazano  do  WGK  –  firma  zajmująca  się

utrzymaniem czystości została zobligowana do częstszego mycia ławek
• zgłoszenia  nieodśnieżonych  ciągów  pieszych  ul.  Legionowa.  Szarych  Szeregów,

Poniatowskiego, Sowińskiego, Weteranów, Spadochroniarzy
• Al.  Racławickie  34  –  złamane  drzewo  –  przekazano  do  Agencji  Mienia  Wojskowego  -

uprzątnięto
• ul.  Ćwiklińskiej  –  zaśmiecone  tereny  zielone  od  strony  rzeki  –  przekazano  do  SM

Spółdzielca – uprzątnięto
• al.  Długosza  –  nieużywany  od  dłuższego  czasu,  przepełniony  kontener  na  śmieci  –

zgłoszono do firmy wywozowej - uprzątnięto
• ul.  Godebskiego   –  kontrola  wpisów  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  osób

handlujących
• ul. Godebskiego – zaśmiecony tere przy pawilonach handlowych – przekazano do Agencji

Mienia Wojskowego - uprzątnięto
• ul.  Głowackiego  –  pies  pozostawiany  w  mieszkaniu  zakłócał  spoczynek  sąsiadom  –

właściciele postarali się o to, żeby pies nie zostawał sam w domu
• ul. Legionowa 1 – wyrzucanie resztek jedzenia przez lokatorkę – sprawę przekazano do

administratora budynku, mieszkanka zaprzestała wyrzucać odpadki
• ul. Leszczyńskiego 10 – kontenery na śmieci ustawione w pasie zieleni – usunięto
• ul. Leszczyńskiego 34 – uszkodzona rynna, gruz na chodniku – zaniedbania usunięto
• ul.  Langiewicza  3A  –  gabaryty  i  worki  z  gruzem  –  zaniedbania  usunięte  przez

administratora
• ul. Puławska 6 – zaniedbania porządkowe na posesji - uprzątnięto
• ul.  Puławska  31  –  porzucony  kontener  na  śmieci  –  przekazano  do  firmy  KOMA  –

uprzątnięto
• ul. Popiełuszki 15 – zaniedbania porządkowe na posesji usunięto
• kontrole pod kątem czystości przy altanach śmietnikowych na terenie dzielnicy – uwagi

przekazano do zarządców – zaniedbania usunięto
• ul. Spadochroniarzy – zaśmiecony teren zespołu garaży przez odpady z pobliskiej budowy

– uprzątnięte przez pracowników budowy
• ul. Spadochroniarzy 9 – zaniedbania porządkowe na posesji uprzątnięto
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• ul.  Wysockiego  –  ułożone  cegły  i  worki  z  piaskiem przed  posesją  –  uprzątnięte  przez
właściciela

• ul. Weteranów – zalegające suche liście na chodniku przed nieruchomością – uprzątnięte
przez właściciela

• ul. Szarych Szeregów 1-2 – złamany konar drzewa – przekazano do BMAZ – usunięto
• Al. Racławickie 27-31 – zaśmiecone tereny zielone – przekazano do BMAZ – uprzątnięto
• Al.  Racławickie  31  –  zaśmiecone  schody,  porośnięte  trawą  –  przekazano  do  ZDiM  –

zaniedbania usunięto
• ul.  Puławska  15  –  przepalone  żarówki  w  latarniach  –  przekazano  do  zakładu

energetycznego – naprawiono
• ul.  Skautów 13 – prowadzenie działalności  gospodarczej  w garażu (intensywny zapach

środków chemicznych) – najemca opuścił garaż po piśmie z administracji
• ul.  Puławska 31 – wysoka trawa w pasie drogi przy dawnych ogródkach działkowych –

przekazano do BMAZ – wykoszono
• ul. Junoszy – wrak pojazdu OPEL Astra – usunięty przez właściciela
• ul. Skautów 11-13 – gałęzie drzew nad ulicą, przerośnięty żywopłot – przekazano do WGK
• ul. Szarych Szeregów 1-2 – zanieczyszczony chodnik – przekazano do ZDiM – uprzątnięto
• ul. Szarych Szeregów 1-2 – suche liście zalegające na terenach zielonych – przekazano do

BMAZ - uprzątnięto.
2. Sprawy dotyczące osób bezdomnych

Stała współpraca z MOPR w zakresie osób bezdomnych na terenie dzielnicy.

3. Miejsca objęte stałym nadzorem
• Ogród Saski – pod kątem przestrzegania regulaminu
• skwer przy ul. Spadochroniarzy - pod kątem osób spożywających alkohol
• ul. Ogródkowa – wybieg dla psów - pod kątem osób spożywających alkohol
• ul. Puławska – zespół garaży – pod kątem podrzucania odpadów
• kontrole  pod  względem  niszczenia  roślinności  przez  parkujące  pojazdy  na  ulicach:

Snopkowska, Spadochroniarzy, Weteranów, Popiełuszki
• ul. Popiełuszki 35A – pod kątem spożywania alkoholu
• ul. Skautów – pod kątem spożywania alkoholu
• ul. Sowińskiego 4 – Al. Racławickie 22 – parkowanie pojazdów
• ul. Sowińskiego 1a/3  – pod kątem spożywania alkoholu
• ul. Weteranów 1-3 – pod kątem spożywania alkoholu

4. Sprawy dot. wraków pojazdów
Spowodowano usunięcie 8 pojazdów, których stan wskazywał, że nie są używane (wraki).

5. Zadania na 2020 rok
W  dalszej  pracy  dzielnicowego  realizowane  będą  kontrole  miejsc  zagrożonych

gromadzeniem  się  osób  spożywających  alkohol   tj.  ul.  Weteranów,  ul.  Ogródkowa,  okolice
miasteczka akademickiego,  tereny przy sklepach spożywczych. Rejon miasteczka akademickiego
będzie sprawdzany pod kątem prawidłowości parkowania - w szczególności ul. Łopacińskiego, ul.
Radziszewskiego,  Langiewicza,  ul.  Godebskiego.  Zwracana  będzie  uwaga również  w zakresie
nieprzestrzegania  obowiązujących  przepisów  w  zakresie  trzymania  i  wyprowadzania  psów
w rejonie ulic Junoszy, Puławska, Szarych Szeregów, Legionowa.

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Wrotków

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul. Uhorczaka – zanieczyszczony teren zielony -  zieleniec został oczyszczony,
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• ul. Samsonowicza 51a – zaśmiecony parking, zieleniec -  spowodowano uprzątnięcie,
• ul. Lema 6 – zaśmiecona działka gminna -  działka został sprzątnięta,
• ul. Samsonowicza 51 – zaśmiecony teren targowiska - SM Nałkowskich zmieniła godziny

sprzątania tego terenu,
• ul. Słomkowskiego – śmiecie z budowy zanieczyszczają okolicę a pojazdy nawożą błoto na

jezdnię  -  odpady  zostały  sprzątnięte  a  kierownik  zobowiązał  się  wzmóc  nadzór  nad
kierowcami pojazdów budowy,

• ul. Lema – Makowa dzikie wysypisko śmieci -  wysypisko uprzątnięto,
• ul.  Lema – zaśmiecony teren obok stacji  TRAFO -  Wydział  Gospodarowania Mieniem

uporządkował teren,
• ul. Budowlana 14 SKUP MAKULATURY – wiatr roznosi papiery po sąsiednich działkach -

teren zaśmiecony sprzątnięto i uporządkowano posesję,
• ul. Uhorczaka – zaśmiecony teren -  przekazano do Biura Miejskiego Architekta Zieleni,
• ul. Samsonowicza 5, 7, 11 – szpecące pozostałości po ulotkach (naklejkach) -  pozostałości

zostały oczyszczone,
• ul. Nałkowskich 78 – zaśmiecone tereny zielone -  teren uprzątnięty,
• ul. Diamentowa za sklepem LIDL – zaśmiecone tereny -  teren prywatny uprzątnięto,
• ul. Wojtyłów – zaśmiecona działka -  działka została sprzątnięta,
• ul. Nałkowskich, przystanek Żeglarska 02 zaśmiecony teren -  trawnik został sprzątnięty,
• ul. Wapowskiego 2 - 4 – droga do kościoła zaśmiecona odpadami oraz ściętymi drzewami i

gałęziami - drogę oraz teren przyległy został uprzątnięty,
• ul.  Diamentowa  (pomiędzy  Lidlem  a  Biedronką)  zaśmiecony  teren  działki  -   działkę

uprzątnięto,
• ul. Koło 73 - obok sklepu wysypisko śmieci -  posesja została sprzątnięta i zabezpieczona

przez wejściem osób postronnych,
• ul.  Diamentowa  –  ul.  Budowlana  łącznik  pod  torami  PKP oraz  działka  przed  –  duże

zaśmiecenie - działka i tunel zostały sprzątnięte,
• ul. Diamentowa – Domeyki – zaśmiecony teren zielony -  teren sprzątnięto,
• ul. Fulmana przy kościele – składowane worki z odpadami po akcji społecznej sprzątania

osiedla - worki zostały zabrane,
• ul. Nałkowskich – zaśmiecona działka -  prywatna działka została sprzątnięta,
• ul.  Nałkowskich – Słomkowskiego – zaśmiecona działka przez firmę budowlaną - teren

sprzątnięto,
• ul. Romera 41-35 / rzeka Bystrzyca – zaśmiecony teren oraz gabaryty -  uprzątnięto,
• ul. Wolińskiego budowa – zanieczyszczona jezdnia -  jezdnia została oczyszczona,
• ul.  Samsonowicza  /  Uhorczaka  –  odpady  po  selekcji  w  workach  po  społecznej  akcji

sprzątania – na skutek działań dzielnicowego odpady zostały sprzątnięte i usunięte,
• ul. Diamentowa / Budowlana tunel PKP - duże zaśmiecenie -  tunel sprzątnięto,
• ul. Diamentowa,  stacja LOTOS – za stacją paliw działka bardzo zaśmiecona - właściciel

uprzątnął teren,
• ul. Węglowa – zaśmiecona droga -  teren sprzątnięto przez WGM,
• ul.  Nałkowskich  211  –  zaśmiecony  teren  działki  prywatnej  -   posesję  sprzątnięto  i

wykoszono,
• ul. Diamentowa 19c – zaśmiecona działka -  teren sprzątnięto i wykoszono,
• ul. Węglowa – zaśmiecony teren i zarośnięty dziką roślinnością -  teren został oczyszczony

z dzikiej roślinności,
• ul. Uhorczaka przy ogrodzeniu ul. Domeyki 3 – tzw. “letni pokój” - umeblowane miejsce

spotkań -  gabaryty zostały zabrane,
• ul. Romera 101 – zaśmiecony teren zielony -  teren został sprzątnięty przez BMAZ,
• Tunel  PKP w  okolicy  -  ul.  Budowlana  /  ul.  Diamentowa  –  duże  zaśmiecenie  -   teren

sprzątnięto,
• ul.  Zemborzycka  /ul.  Diamentowa  –  zanieczyszczanie  drogi  przez  pojazdy  z  budowy

drobnymi kamyczkami i błotem -  kierownik budowy na bieżąco sprząta,
• ul.  Ciepłownicza  6  za  ogrodzeniem  SUEZ  –  duże  zaśmiecenie  folią  i  solą  drogową  -

zaniedbania usunięto przez SUEZ,
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• ul. Diamentowa 27 – zaśmiecony różnymi materiałami budowlanymi, niebezpieczny teren
ogólnodostępny obok zamieszkałych bloków - nowy kierownik budowy uprzątnął i ogrodził
teren,

• ul.  Uhorczaka  przy  ogrodzeniu  Domeyki  3  –  dot.  po  raz  kolejny  urządzonego  miejsca
spotkań osłoniętego gęstą roślinnością -  miejsce zostało uprzątnięte,

• ul.  Wapowskiego  –  Uhorczaka  –  dot.  wysokich  traw I  chwastów  -  przerośniętą  zieleń
wykoszono,

• ul. Zalewskiego – wysoka trawa na trawnikach w pasie drogi -  trawniki skoszono,
• ul. Wapowskiego na odcinku od Domeyki do Samsonowicza ubytki w nawierzchni drogi –

ubytki zostały wypełnione przez ZDIM w Lublinie,
• ul. Diamentowa – Wolińskiego na teren zielony wyprowadzany jest duży, agresywny pies -

właściciel zobowiązał się do prawidłowej opieki na psem,
• ul.  Woronieckiego  –  nieprawidłowy  postój  pojazdu  BMW  –   (próba  holowania  -  brak

możliwości technicznych) ukarany kierowca natychmiast zabrał auto,
• ul. Samsonowicza  (wspólnota wyodrębniona) – blokowanie dojazdu do klatek schodowych

przez SM Nałkowskich -  strony konfliktu ustaliły tymczasowy projekt rozstrzygający spór.
• ul.  Smoluchowskiego   –  Ciepłownicza  pies  stróżujący  wybiega  na  ulicę  i  atakuje

przechodniów – na skutek działań dzielnicowego właściciel psa uszczelnił ogrodzenie,
• ul.  Inżynierska  –  Przy  Bocznicy  –  nielegalna  wycinka  drzew -   sprawę  przejęło  Biuro

Miejskiego Architekta Zieleni w Lublinie,
• ul.  Romera 65 – podrzucanie  śmieci  komunalnych do pojemników sąsiednich bloków -

właściciel złożył nowa deklarację oraz zamówił większe pojemniki na odpady,
• ul. Wapowskiego 2 – niewłaściwy sposób parkowania pojazdów na parkingu pod blokiem –

teren AS Dom – brak odpowiedniej organizacji ruchu – powiadomiono zarządcę terenu,
• ul.  Medalionów  18  –  dot.  niesprzątania  odchodów  po  psach  –  na  skutek  działań

dzielnicowego  świadomość  odpowiedzialności  właścicieli  wzrosła  (spostrzeżenia
mieszkańców),

• ul. Romera 77a – blokowanie dojazdu do nr 85 -  dojazd został trwale odblokowany,
• ul. Medalionów 18 – dot. niesprzątania odchodów po psie –  mieszkanka zobowiązała się

do przestrzegania przepisów oraz do karmienia kotów w wyznaczonym miejscu,
• ul.  Medalionów  18  –  pojazd  utrudnia  przejazd  obok  wykopu  remontowanej  trakcji

ciepłowniczej -  auto zostało zabrane,
• ul. Samsonowicza 27 – dot. jazdy autem wzdłuż po chodniku i parkowania poza parkingiem

-  kierowca inwalida będzie zostawiał auto przy swoim bloku,
• ul. Medalionów – dot. parkowania pojazdów mieszkańców na terenie gminnym zielonym

podczas prac remontowych trakcji ciepłowniczej -  kierownictwo osiedla Łąkowa pisemnie
zwróciło się do Gminy Lublin o dzierżawę fragmentu terenu na tymczasowy parking,

• ul.  Woronieckiego  1a  –  dot.  postoju  kampera  na  parkingu  -  wyjaśniono,  że  po
przygotowaniach do objazdu wakacyjnego pojazd opuści wskazane miejsce – wywiązał się,

• ul. Samsonowicza  – wylewanie nieczystości ze sprzątania sklepu na jezdnię czy parking
obok  –  na  skutek  działań  dzielnicowego  kierownictwo  sklepu  wylewa  nieczystości  
do kanalizacji sanitarnej,

• ul. Domeyki 13 – dot. uciążliwego postoju motocykla przy placu zabaw -  obecnie motocykl
stale parkuje na parkingu,

• ul. Domeyki 13 – dot. braku właściwej opieki właściciela nad psem rasy Pit Bull –  właściciel
zobowiązał się do spacerowania z psem na smyczy pomimo że pies jest bardzo łagodny i
po 3 szkoleniach posłuszeństwa,

• ul. Zalewskiego (na wysokości Słomkowskiego 14) – dot. dużej ilości odpadów (kartony,
styropian)  w  pasie  drogi  –  na  skutek  intensywnych  działań  dzielnicowego  teren  został
sprzątnięty przez sprawcę zaśmiecenia,

• ul.  Medalionów 2 – 6 – dot.  parkowania pojazdów w “strefie zamieszkania” -  na skutek
podjętych  działań  przez  dzielnicowego  SM  Wrotków  dopełniła  wszelkich  formalności
związanych wprowadzeniem takiej strefy przez wspólnotę oraz nastąpiły regularne kontrole
postoju pojazdów w strefie,
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• ul.  Zalewskiego  –  dot.  zaśmiecenia  poboczy  drogi  –  droga  została  uprzątnięta  przez
osadzonych z Aresztu Śledczego,

• ul.  Woronieckiego  1a  –  dot  zalegających  materiałów  poremontowych  obok  wiaty
śmietnikowej – teren wokół wiaty został uprzątnięty przez właściciela tych materiałów,

• ul. Nałkowskich 110 – 110a – dot uschniętego drzewa na terenie SP 30 I przy stacji TRAFO
–  drzewa zostały usunięte przez dyr. SP 30 jak I przez PGE,

• ul.  Zalewskiego  /  Słomkowskiego  –  dot  dzikiego  wysypiska  śmieci  –   teren  został
sprzątnięty,

• ul. Nałkowskich 110 – SP 30- dot wjazdu pojazdów rodziców uczniów na teren szkoły za
znak  B-1  “zakaz  ruchu  w  obu  kierunkach”  -   wjazd  został  ograniczony  dodatkowymi
znakami oraz w godzinach rannych w bramie będzie wpuszczał pojazdy pracownik szkoły,

• ul.  Nałkowskich  108  –  dot.  nieprzestrzegania  przez  kierowców  znaków  D-40  “strefa
zamieszkania”  oraz B-1 “zakaz ruchu w obu kierunkach” -   SM Nałkowskich otrzymało
informację o konieczności opracowania i zaprojektowania stałej organizacji ruchu na danym
terenie,

• ul. Nałkowskich 107a – dot wjazdu “obcych” aut na teren parkingu wspólnoty –  wyjaśniono
zgłaszającej stan prawny oraz możliwości zapobiegania i unikania podobnych sytuacji,

• ul. Lema – dot ogromnej ilości plastikowych butelek i gabarytów na terenie zielonym przy
torowisku – na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego teren został uprzątnięty
przez osadzonych z Aresztu Śledczego,

• ul.  Fulmana  7  –  dot  uszkodzonych  I  niebezpiecznych  urządzeń  na  placu  zabaw  –
urządzenia zostały naprawione przez Gminę Lublin,

• ul. Wojtyłów – dot zajmowania parkingu miejskiego przez handlarzy autami sprowadzonymi
z zza granicy – na skutek podjętych działań przez dzielnicowego ustalono, że wskazany
teren jest wolny od innej działalności niż parkowanie pojazdów,

• ul.  Diamentowa  6  WIORiN  –  dot  niebezpiecznych,  suchych  konarów  starych  drzew
rosnących  tuż  przy  ogrodzeniu  z  ROD Chryzantema  –  na  skutek  podjętych  czynności
służbowych  przez  dzielnicowego  zagrożenie  zostało  wyeliminowane  poprzez  przegląd
drzew i wycinkę suchych konarów,

• ul. Domeyki 4-6 – dot parkowania pojazdami na trawniku oraz nanoszenia błota na chodnik
przez pojazdy mieszkańców osiedla – na skutek podjętych czynności służbowych przez
dzielnicowego,  teren zielony  został  zrekultywowany i  wygrodzony słupkami  przez  Biuro
Miejskiego Architekta Zieleni a codzienne kontrole przestrzegania zakazu postoju (B-35) -
zadanie stałe,

• ul.  Nałkowskich 119 sklep BOSS – dot  nieporządku przed terenem sklepu,  zastawiania
chodnika skrzynkami, parkowania pojazdu zaopatrzenia na trawniku – na skutek podjętych
czynności przez dzielnicowego właściciel sklepu zabrał skrzynki za ogrodzenie sklepu a
auto ma każdorazowo po zaopatrzeniu sklepu zabierać na pobliski parking wyznaczony,

• ul.  Energetyków 15  –  dot  niszczenia  terenu  zielonego  przez  złożone  palety  z  kostką
brukową, zaparkowane pojazdy pracowników pobliskiej budowy oraz ogromną reklamę z
betonową  podstawą  –  na  skutek  podjętych  działań  przez  dzielnicowego palety  zostały
zabrane, pojazdy przeparkowane a reklama została trwale usunięta,

• ul.  Diamentowa/ul.  Wrotkowska –  dot.  błota  na jezdni  z  budowy sklepu Kaufland – na
skutek  podjętych  czynności  służbowych  przez  dzielnicowego  kierownik  budowy  zlecił
natychmiast  firmie  Kom-Eko  systematyczne  sprzątanie  ulic  przylegających  do  placu
budowy,

• ul.  Granata  25  i  27  –  dot  zastawiania  pojemnikami  na  odpady  drogi  gminnej  oraz
wewnętrznej  wspólnot  –  w  wyniku  podjętych  czynności  pojemniki  na  odpady  zostały
przestawione w miejsce odpowiednie do ich składowania 

• ul. Nałkowskich 107a – dot zaśmieconego terenu przed sklepem Żabka oraz spożywania
alkoholu w jego pobliżu – na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego, właściciel
sklepu  zobowiązał  się  do  dalszego,  stałego  utrzymywania  porządku  przed  sklepem,
pomimo wielokrotnych kontroli nie stwierdzono spożywania alkoholu w jego pobliżu,

• ul.  Słomkowskiego,  lokal  gastronomiczny  GOFRY  –  dot  hałasu  i  “drżenia  ścian”
dochodzącego  do  sąsiedniego  lokalu  mieszkalnego  –  na  skutek  podjętych  czynności
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wyjaśniających  hałas  oraz  drgania  pochodzące,z  urządzeń  chłodniczych  zostały
wytłumione a lokal chwilowo zamknięty (na okres zimowy) i przeznaczony do wyciszenia,

2. Sprawy dotyczące osób bezdomnych
Skontrolowano miejsce przebywania osoby bezdomnej w namiocie przy ul.  Nałkowskich

123 – kontrole prowadzone były również z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

3. Miejsca objęte stałym nadzorem
• ul. Romera 99 – kontrola spożywania alkoholu oraz dewastacji przystanków,
• ul. Nałkowskich 211 – kontrola p/w przebywania bezdomnych oraz spożywania alkoholu,
• ul. Medalionów – kontrola p/w sprzątania odchodów po psach oraz właściwej opieki nad

nimi, kontrola p/w niszczenia roślinności przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy,
• ul.  Medalionów 2-6 – kontrola prawidłowego postoju pojazdów za znakiem D-40 “strefa

zamieszkania”,
• ul. Samsonowicza 7-9, 33a – kontrola wjazdu za B-1“zakaz ruchu w obu kierunkach” ,
• ul. Nałkowskich 110 i 107 – kontrola wjazdu za B-1 “zakaz ruchu w obu kierunkach”,
• ul. Samsonowicza 19 – kontrola spożywania alkoholu przy sklepie,
• ul. Samsonowicza 119 – kontrola spożywania alkoholu, zastawiania chodnika przez sklep,
• ul. Nałkowskich 110 – kontrola terenów przyszkolnych,
• ul.  Romera  –  kontrola  parkowania  pojazdów  na  trawniku,  chodniku  oraz  grodzenia

zieleńców,
• ul. Żeglarska – Bryńskiego – kontrola prawidłowości postoju pojazdów, niszczenia terenów

zielonych,
• ul. Zalewskiego – kontrola dróg przy budowach nawożenia błota na jezdnię i zaśmiecania,
• ul.  Diamentowa –  Budowlana  –  tunel  PKP –  kontrola  p/w gromadzenia  się  młodzieży,

spożywania alkoholu, zaśmiecania,
• ul. Medalionów – sklep ŻABKA – spożywanie alkoholu,
• ul.  Samsonowicza  1  –  Romera  –  kontrola  alejki  p/w spożywania  alkoholu,  wyłudzania

pieniędzy
• ul.  Domeyki  4  i  6  –  kontrola  p/w  nieprawidłowego  postoju  pojazdów  oraz  niszczenia

roślinności,
• Bystrzyca  –  kontrola  drożności  rzeki  p/w  wiatrołomów  drzew  (spływ  kajakowy)  oraz

zaśmiecania linii brzegowej przez wędkarzy,
• Współpraca  z  WOŚ  dot.  deklaracji   na  wywóz  odpadów  z  posesji  (min.  dot.  pobytu

czasowego – letniego,  rekreacyjnego na posesjach położonych przy terenach leśnych i
przy rzece Bystrzycy),

• ul. Romera 46/ul. Nałkowskich 123 – pobyt stały osoby bezdomnej w namiocie na terenie
zielonym SM Nałkowskich

4. Sprawy dotyczące wraków pojazdów
Spowodowano usunięcie 4 pojazdów, których stan wskazywał, że się są używane (wraki).

5. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym
Spowodowano uprzątnięcie 2 miejsc na terenie dzielnicy. 

6. Cele na 2020 rok
Prowadzone będą intensywne kontrole miejsc wyprowadzania psów przez mieszkańców

p/w prawidłowej opieki nad nimi oraz sprzątania po nich odchodów. Prowadzone będą również
regularne kontrole oznakowania tabliczkami z numerami posesji,  spalania właściwego opału w
domkach jednorodzinnych, zaśmiecania terenu i palenia ognisk przy rzece Bystrzycy, niszczenia
roślinności  na  terenach  zielonych  osiedli  Wrotkowa  czy  spożywania  alkoholu  poza  miejscami
wyznaczonymi. Miejsca w których dochodzi do niszczenia mienia również będą pod stałą kontrolą
(min.  boisko  przy  SP30).  Kolejnym  zadaniem  jest  kontrola  właściwego  parkowania  w  stałych
miejscach na osiedlach jak i przy żłobku, przedszkolach i szkole podstawowej oraz eliminacja tzw.
wraków czy pojazdów długo nieużytkowanych z terenów miejskich.
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Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Za Cukrownią

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• Al.  Zygmuntowskie  –  zaśmiecone  koryto  rzeki  Bystrzyca.  Wykonano  dokumentację

fotograficzną,  sporządzono  notatkę  służbową  oraz  pismo  do  zarządcy  terenu.  Po
wykonaniu prac porządkowych została sporządzona dokumentacja fotograficzna.

• Al.  Zygmuntowskie  3  -  zaśmiecona  działka  Gminy  Lublin,  wykonano  dokumentację
fotograficzną, sporządzono pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Lublinie. Posprzątano.

• ul. Włościańska – zalegające gałęzie w pasie drogi, wykonano dokumentację fotograficzną,
sporządzono  pismo  do  właściciela  terenu  Zarządu  Dróg  i  Mostów  Urzędu  Miasta  w
Lublinie. Posprzątano.

• ul.  Włościańska-Dzierżawna – zaśmiecony teren działki Polski Cukier,  korespondencja z
Cukrownią Krasnystaw – teren posprzątany, wykonano dokumentację fotograficzną.

• ul. Fabryczna – zaśmiecone tereny zielone przy korycie rzeki Czerniejówka – wykonano
dokumentację  fotograficzną,  skierowano  pismo  do  właściciela  terenu  Zarządu  Dróg  i
Mostów Urzędu Miasta Lublin. Posprzątano.

• ul.  Plac  Dworcowy  –  zaśmiecona  zajezdnia  autobusowa  wykonano  dokumentację
fotograficzną, notatkę służbową oraz pismo do Zarządu Dróg i Mostów Urzędu Miasta w
Lublinie. Posprzątano.

• ul.  Kunickiego  –  Pl.  Bychawski,  zaśmiecony  oraz  porośnięty  wysoką  trawą  pas  drogi.
Sporządzono  pismo  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów  Urzędu  Miasta  w  Lublinie  -  teren
wykoszono i posprzątano.

• al.  Zygmuntowskie,  zaśmiecony  teren  za  przystankiem  Miejskiego  Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego  od  strony  rzeki  Bystrzycy,  wykonano  dokumentację  fotograficzną
sporządzono pismo do Zarządu Dróg i Mostów  Urzędu Miasta w Lublinie. Posprzątano.

• ul.  Ciepła  -  Przeskok  -zaśmiecony  teren,  sporządzono  pismo do  Wydziału  Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta Lublin. Posprzątano.

• ul.  Stadionowa  od  strony  Parku  Ludowego  zaśmiecony  teren,  sporządzono  pismo  do
Wydziału Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miasta w Lublinie. Posprzątano.

• ul.  Dworcowa,  Młyńska  -  niepełne  oznakowanie  miejsc  parkingowych  dla  osób
niepełnosprawnych  -  sporządzono  pismo  do  właściciela  terenu  o  uzupełnienie
oznakowania. Oznakowanie uzupełniono.

• ul.  Piłsudskiego  Park  Ludowy  -  zaśmiecone  tereny  sporządzono  pismo  do  Wydziału
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Lublinie celem usunięcia zaniedbań. Zaniedbania
usunięto.

• ul. Dworcowa - parking pod wiaduktem Lubelskiego Lipca 80 - zaśmiecony teren wykonano
dokumentację  fotograficzną  sporządzono  pismo  do  właściciela  terenu  Zarządu  Dróg  i
Mostów. Urzędu Miasta w Lublinie. Parking posprzątany.

• ul. Gazowa - wulgaryzmy wymalowane na murze rozlewni gazu, kontakt z kierownictwem
GASPOLU w Lubartowie - napis zamalowany.

• ul. Kunickiego - przejście pod wiaduktem kolejowym - uszkodzona kostka brukowa teren
zanieczyszczony wykonano dokumentację fotograficzną sporządzono pismo do Zarządu
Dróg i Mostów Urzędu Miasta Lublin – posprzątano.

• ul.  Przeskok -  zaśmiecony teren gabarytami.  Sporządzono pismo do właściciela terenu
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Teren posprzątany.

• ul. Dworcowa - zaśmiecony parking pod Wiaduktem Lubelskiego Lipca 80. Sporządzono
pismo do właściciela terenu Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. Parking posprzątany.

• ul. 1-go Maja 9 - przepełnione pojemniki na odpady komunalne. Kontakt z administratorem-
zaniedbania usunięte.
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• ul.  1-go  Maja  31  -  zaśmiecony teren  zielony.  Skierowano pismo do  właściciela  terenu
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Zaniedbania usunięte.

• ul. Wolska 2-8 - załamany dach garażu. Sporządzono pismo do zarządcy ww. terenu  to
jest Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie celem zabezpieczenia lub ewentualnej
naprawy.

• ul. Kunickiego 12 - zaśmiecony dach ciągu garażowego. Sporządzono pismo do właściciela
terenu  Zarząd  Nieruchomości  Komunalnych  w  Lublinie  celem  usunięcia  zaniedbań.  W
trakcie realizacji.

• ul. Młyńska - pozostawiony pojazd na parkingu miejskim od dłuższego czasu nie używany
sporządzono  pismo  przewodnie  do  właściciela  terenu  Zarządu  Dróg  i  Mostów  Urzędu
Miasta Lublin w celu usunięcia pojazdu na parking strzeżony MKK - pojazd odholowany.

• ul. Młyńska – zaśmiecony parking sporządzono pismo do właściciela terenu Zarząd Dróg i
Mostów w Lublinie. Zaniedbania usunięte.

• ul.  Dzierżawna  od  strony  rzeki  Bystrzyca  -  remont  kanału  burzowego.  Sprawdzenie
zezwoleń na dojazd do ww. obiektu. 

• ul.  Dworcowa 4 – zanieczyszczony teren przez osoby bezdomne za dawnym Dworcem
PKS  Lublin  Południe.  Sporządzono  pismo  przewodnie  do  właściciela  terenu  Wydziału
Gospodarki Komunalnej w Lublinie celem usunięcia zaniedbań. Teren posprzątany.

• ul. Plac Bychawski 3 - wywrócone pojemniki na odpady komunalne. Rozmowa w KSJ ul.
Miła 6 Lublin w sprawie zaniedbań – pojemniki w ten sposób są przygotowane do zabrania
przez firmę świadczącą usługę na wywóz nieczystości. Pojemniki usunięte.

2. Sprawy dotyczące osób bezdomnych
Skontrolowano  4  miejsca  przebywania  osób  bezdomnych.  Kontrole  prowadzone  były

również we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

3. Miejsca objęte stałym nadzorem
• ul.  Plac  Dworcowy -  parking miejski  –  kontrole  pod kątem wyłudzania  pieniędzy przez

osoby bezdomne od kierowców parkujących w ww. miejscu.
• ul.  Dworcowa  -  Park  Ludowy  kontrole  pod  kątem  prawidłowości  wyprowadzania

psów,spożywania alkoholu.
• ul.  Dworcowa -  teren po byłym dworcu Państwowej  Komunikacji  Samochodowej  Lublin

Południe kontrole pod kątem przebywania osób bezdomnych jak i spożywania alkoholu.
• ul. Plac Dworcowy - ul. Gazowa teren zielony po  byłym Dworcu Państwowej Komunikacji

Samochodowej  Lublin  Południe  -załatwianie  potrzeb  fizjologicznych  przez  osoby
bezdomne.

• ul. 1-go Maja – prawidłowości  wyprowadzanie psów oraz sprzątanie po nich.
• ul.  Krochmalna 29 Szkoła Podstawowa nr  17 -  kontrole pod kątem niszczenia elewacji

budynku oraz spożywania alkoholu przez młodzież przebywającą na boiskach szkolnych.
• ul. Krochmalna 41 plac zabaw – spożywanie alkoholu, dewastacji mienia i zakłócania ciszy nocnej.
• ul. Kunickiego 12 - spożywanie alkoholu, zakłócanie ciszy nocnej.
• ul. 1-go Maja 6 sklep „Żabka” - spożywanie alkoholu w najbliższym otoczeniu sklepu.
• ul. Widok 2 sklep „Sarenka” - spożywanie alkoholu w najbliższym otoczeniu  sklepu.
• ul. Dzierżawna, Wapienna - nielegalny przejazd przez most – kontrole + obserwacje ww.

terenu pod kątem niszczenia wału przeciwpowodziowego.
• ul. Radzikowska 36 - kontrole pod kątem przebywania osoby żyjącej w trudnych warunkach

bytowych  -  odmawiającej  pomocy   Miejskiemu  Ośrodkowi  Pomocy  Rodzinie  (okres
zimowy).

• ul. Ciepła LKJ teren przy rzece Bystrzyca - opuszczony budynek teren należący do Gminy
Lublin  sporządzono  pismo  informacyjne  do  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  Urzędu
Miejskiego  Lublin  celem  zabezpieczenia  ww.  obiektu  przed  dostaniem  się  osób
postronnych - bezdomnych.

4. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym
Spowodowano uprzątnięcie 7 miejsc na terenie dzielnicy.
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5. Cele na 2020 rok
Kontrolowane  będą  tereny  dzielnicy  pod  kątem  prawidłowego  parkowania  pojazdów,

niszczenia roślinności, miejsca przebywania osób bezdomnych jak również monitorowanie terenów
pod kątem czystości (t.j. ul. Plac Dworcowy, ul. Dworcowa, ul. Gazowa, ul. 1-go Maja 6 - sklep
„Żabka”, ul. Widok 2 - sklep „Sarenka”, ul. Ciepła - LKJ teren przy rzece Bystrzyca), monitorowanie
terenów zielonych pod kątem koszenia traw w okresie letnim a w okresie zimowym utrzymanie
ciągów  pieszych  jak  i  jezdnych  (przekazywanie  odpowiednim  instytucjom  zastrzeżeń  celem
usunięcia zaniedbań). Ponadto szczególna uwaga poświęcona będzie na zlokalizowaniu pojazdów
długotrwale nieużywanych na terenie dzielnicy i sukcesywne doprowadzanie do ich usunięcia jak
również  kontrola  pod  kątem  prawidłowości  przy  wyprowadzaniu  psów oraz  kontrole  zawarcia
umów na wywóz nieczystości z posesji.

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Zemborzyce

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul. Stary Gaj przy ROD Leśna Polana – dot. zaśmiecania pasa drogi przez NN – na skutek

działania dzielnicowego teren sprzątnięto przy pomocy osadzonych w Areszcie Śledczym
oraz  ustawiono  przez  Straż  Miejską  Miasta  Lublin  foto-pułapkę,  która  oddziaływała
prewencyjnie na działkowców i innych,

• ul.  Stary  Gaj  20  –  nieużytkowana  działka,  zaniedbana,  zachwaszczona,  zaśmiecona,
budynek  zdewastowany,  niebezpieczny  -   na  skutek  działania  dzielnicowego  działkę
uporządkował właściciel, wykosił i zabezpieczył,

• ul. Koło – droga betonowa zaśmiecona -  na skutek działania dzielnicowego droga została
sprzątnięta,

• ul. Cienista /ul. Bór za przystankiem MPK – zaśmiecony teren zielony -  na skutek działania
dzielnicowego miejsce zostało sprzątnięte,

• Rezerwat Przyrody Stasin przy torowisku PKP – zaśmiecony teren -  na skutek działania
dzielnicowego miejsce to zostało uprzątnięte przez właściciela czyli PKP,

• ul.  Zagajnikowa pomiędzy torowiskiem a ul.  Krężnicką – zaśmiecony teren -  na skutek
działania dzielnicowego odpady komunalne zostały sprzątnięte przez PKP a gałęzie i suche
liście zgłoszone do ZDiM w Lublinie,

• ul. Krężnicka 6 – zaśmiecony rów melioracyjny wzdłuż jezdni po stronie MOSiR -  na skutek
działania dzielnicowego śmiecie zostały sprzątnięte,

• ul.  Rąblowska  vis  &  vis  bramy ROD Słonecznik  –  zaśmiecony teren  gminy  odpadami
organicznymi i komunalnymi -  na skutek działania dzielnicowego nowy Prezes ROD podjął
kategoryczne działania wobec działkowców,

• ul.  Stary  Gaj  49  i  53  pozostałości  po  pracach  ziemnych  PKP -   na  skutek  działania
dzielnicowego  sterta  gałęzi  oraz  zalegająca  ziemia  na  działkach  prywatnych  zostały
zabrane przez PKP,

• ul. Osmolicka od ul. Nad Zalewem do ul. Cienistej znacznie zaśmiecona ścieżka rowerowa
-  na skutek działania dzielnicowego ścieżka została uporządkowana.

• ul.  Pod  Gajem 20  –  dot.  zapadliska  w  drodze  ZDiM w Lublinie  -  na  skutek  działania
dzielnicowego zapadlisko niezwłocznie zostało wyrównane destruktem bitumicznym,

• ul. Kukułcza 12 – na poboczu i na drodze systematycznie parkuje TIR co utrudnia ruch -
na skutek działania dzielnicowego wobec kierowcy zastosowano środek karny i zobowiązał
się on do parkowania pojazdu na własnej posesji,

• ul.  Janowska  52  –  włącza  się  alarm  w  różnych  porach  dnia  -   na  skutek  działania
dzielnicowego  właściciel  zlecił  kontrolę  systemu  firmie  instalującej,  która  skutecznie
usunęła usterkę,
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• ul. Grzybowa – spalanie gałęzi przez pracowników porządkujących las - na skutek działania
dzielnicowego wyjaśniono, że to jest planowana walka ze szkodnikiem szrotówkiem zgodna
z zezwoleniem Nadleśnictwa Świdnik,

• ul.  Prawiednicka  –  nieprawidłowy postój  pojazdów klientów Baru Pod  Pstrągiem -   na
skutek  działania  dzielnicowego  właściciel  baru  odsłonił  znak  B-35  (usunął  gałęzie
zakrywające) zwraca uwagę swoim klientom i kieruje ich na wyznaczony parking, jeden
kierowca przekazany Policji, drugi został pouczony,

• ul.  Rosy  –  od  3  dni  spalanie  odpadów  na  zewnątrz  domu  -  na  skutek  działania
dzielnicowego  właściciel  został  ukarany  a  odpady  organiczne  ma  gromadzić  w
kompostowniku,

• ul.  Ziołowa  –  dot.  nasypu  ziemnego  na  drodze  spływu  wód  opadowych  -  na  skutek
działania  dzielnicowego złożono  wniosek  o  zbadanie  zgodności  projektu  z  realizowaną
inwestycją przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie,

• ul. Koło 45 – niebezpieczne stare usychające drzewo -  na skutek działania dzielnicowego
BMAZ usunęło drzewo,

• ul.  Krężnicka  136  –  wystające  gałęzie  z  plebanii  w  świetle  drogi  dojazdowej  oraz
kompostownik  przy  drodze  -  na  skutek  działania  dzielnicowego  gałęzie  usunięto  a
kompostownik przeniesiono,

• ul.  Krężnicka 136 –  metalowe pręty przy trawniku w pasie  drogi  -  na  skutek działania
dzielnicowego niebezpieczeństwo zostało usunięte przez sprawcę,

• ul. Stary Gaj 121 – zablokowana płotem droga ZDIM przy posesji -  na skutek działania
dzielnicowego wyjaśniono, że droga właściwa przebiega obok miejsca zagrodzonego po
terenie zarośniętym dziką roślinnością,

• ul. Stary Gaj – wypalanie ognisk przez działkowców na terenie wszystkich ROD przy skraju
lasu - na skutek działania dzielnicowego przypomniano wszystkim prezesom ROD (7) z tej
okolicy o obowiązujących przepisach dot. wypalania odpadów i odpowiedzialności karnej,
wg mieszkańców zaprzestano wypalania w znacznym stopniu,

• ul.  Pszczela  przejazd  kolejowy  –  remont,  brak  właściwego  oznakowania  -  na  skutek
działania  dzielnicowego  wyjaśniono  zgłaszającemu  właściwość  oznakowania  i  termin
otwarcia przejazdu,

• ul. Krężnicka  – dot. podrzucania worków z odpadami -  na skutek działania dzielnicowego
przeprowadzono  rozmowę  ze  sprawcą  podrzucania  i  wyjaśniono  zgłaszającej  (konflikt
rodzinny),

• ul.  Rąblowska przy rowie melioracyjnym – miejsce umeblowane w gęstwinie krzewów –
głośne  spotkania  młodzieży  wieczorowo-nocne  -  na  skutek  działania  dzielnicowego
dwukrotnie przekazano sprawę do WGK,

• ul. Krężnicka 96a Hotel Pod Kasztanami – parkowanie aut gości na terenie Gminy Lublin -
na skutek działania dzielnicowego właściciel hotelu wydzierżawił ten teren,

• Zalew Zemborzycki -  niszczenie roślinności przez kierowców aut -   na skutek działania
dzielnicowego wraz z kierownictwem MOSiR zostały opracowane sposoby zapobiegania
niszczenia zieleńców wraz z systematyczną kontrolą miejsc zagrożonych,

• ul.  Krężnicka  1/ul.  Janowska  parking  sklepu  STOKROTKA  –  duża  reklama  utrudnia
widoczność kierowcom wyjeżdżającym z parkingu -   na skutek  działania dzielnicowego
reklama HANESCO została przesunięta w miejsce dogodne,

• ul. Krężnicka 6 MOSIR biała wieża – auto notorycznie poza parkingiem wyznaczonym (za
D-40) - na skutek działania dzielnicowego właściciel pojazdu, wędkarz został pouczony i
zmienił łowisko,

• ul.  Krężnicka 182a – wysokie chwasty rozsiewają się na okolicę -   na skutek działania
dzielnicowego chwasty zostały ścięte,

• ul. Prawiednicka – kilkadziesiąt głębokich ubytków nawierzchni drogi asfaltowej -  na skutek
działania dzielnicowego i dwukrotnego zgłoszenia do ZDIM ubytki uzupełniono destruktem
bitumicznym,

• ul. Osmolicka i ul. Krężnicka – ogłoszenia o sprzedaży łodzi przybite do 8 drzew - na skutek
działania dzielnicowego sprawca został ukarany a ogłoszenia wraz z gwoździami zabrane,
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• ul. Krężnicka 126 – gałęzie oraz dzika roślinność utrudniają dojazd do posesji -  na skutek
działania  dzielnicowego  gałęzie  zostały  przycięte  a  roślinność  rosnąca  w  pasie  drogi
zgłoszona do likwidacji przez BMAZ,

• MOSIR  BYSTRZYCA  –  dot.  zmiany  organizacji  ruchu  przy  Zalewie  Zemborzyckim,
uzupełnienia  oznakowania,  porządku  na  terenach  rekreacyjnych  -   na  skutek  działania
dzielnicowego pismo w sprawie wystosowano do MOSIR,

• ul.  Krężnicka  14  –  dot.  zagospodarowania  dwóch  działek  na  tymczasową  działalność
rozrywkowo-gastronomiczną.  Na  skutek  działania  dzielnicowego  nie  było  zgłoszeń  dot.
uciążliwego hałasu, dewastacji czy też zaśmiecania terenów MOSiR.

• ul.  Krężnicka  118D  -  dot.  niszczenia  pobocza  drogi  oraz  budowy  ogrodzenia  bez
zezwolenia  -  na  skutek  działania  dzielnicowego  pobocze  doprowadzono  do  stanu
pierwotnego , płot zgodnie z prawem.

• ul. Osmolicka 37a – dot. niszczenia ogrodzenia, zaśmiecania posesji, spożywania alkoholu
obok sklepu STOKROTKA -  na skutek działania dzielnicowego sprawę niszczenia mienia
przekazano  na  VII  KP  w  Lublinie,  właściciel  ustawił  na  wjeździe  nowe  oznakowanie
parkingu oraz tabliczki zabraniające spożywania alkoholu na terenie posesji,

• ul. Żeglarska ww. ROD Słonecznik – dot. powalonego drzewa w korycie rzeki Bystrzyca -
na skutek działania dzielnicowego sprawa została w trybie pilnym przekazana do PGW
Wody Polskie w celu odblokowania trasy spływu kajaków,

• ul. Rąblowska przy ROD Słonecznik – dot. wysokich chwastów rosnących tuż przy wąskim
chodniku -  na skutek działania dzielnicowego roślinność została skoszona,

• ul.  Krężnicka 134f  i  135a –  dot.  zabytkowych,  niebezpiecznych starych lip  – właściciel
uzyskał  odpowiednie  zezwolenia  na  wycinkę,   na  skutek  działania  dzielnicowego  oraz
właściciela miejsce jest już bezpieczne,

• ul. Stary Gaj - dot. zarośniętego pobocza drogi wysokimi chwastami na całej długości lasu -
na skutek działania dzielnicowego pobocze zostało uporządkowane przez BMAZ,

• ul. Janowska 5-7 – dot. zaśmiecenia terenu oponami, odpadami komunalnymi oraz nisko
rosnące gałęzie nad chodnikiem zmuszają pieszych do wchodzenia na jezdnię -  na skutek
działania dzielnicowego teren został uprzątnięty,

• ul.  Prawiednicka,  ul.  Wapienna,  ul.  Firlejowska  –  dot.  niebezpiecznych  pomostów  dla
kajakarzy na rzece Bystrzyca - na skutek działania dzielnicowego odpowiedzialny MOSiR
naprawił ubytki,

• ul.  Grzybowa  –  dot.  niebezpiecznych  ubytków asfaltu  na  jezdni  -  na  skutek  działania
dzielnicowego ubytki zostały naprawione przez ZDiM,

• ul.  Krężnicka  156  w rejonie  SP 39 –  dot.  dodatkowego oznakowania  niebezpiecznego
odcinka  drogi,  uczęszczanego  przez  uczniów  pobliskiej  szkoły  -  na  skutek  działania
dzielnicowego  WZRDIM  ma  podjąć  właściwe  działania  zmierzające  do  poprawy
bezpieczeństwa w tym miejscu,

• ul.  Koło  46a  –  dot.  zagrożenia  mienia  MPWIK  przez  stare,  niebezpieczne  drzewa,
uszkodzone  przez  bobry  -   na  skutek  działania  dzielnicowego  powiadomiono  WGK  o
niebezpieczeństwie,

• ul. Koło MPWIK – dot. nn mogiły tuż przy ujęciu wody dla dzielnicy Wrotków – na skutek
działania SMML sprawę natychmiast  przekazano do Sanepidu oraz VII  KP,   na skutek
działania dzielnicowego powiadomiono MPWIK o symbolice „nagrobka”,

• ul. Prawiednicka/ul. Cienista - dot. odnalezienia dwojga zaginionych kajakarzy z Ukrainy ze
spływu po Bystrzycy -  na skutek działania dzielnicowego przekazano zagubionych policji,
pracownikom MOSIR oraz opiekunom grupy,

• ul. Janowska – dot. braku linii środkowej na wąskiej jezdni gdzie dopuszczony jest ruch
pojazdów ciężarowych -  na skutek działania dzielnicowego do  WZRDIM wystosowano
pismo w tej sprawie,

• ul.  Tęczowa  pod  mostkiem  ~200  m  od  ul.  Lipskiej  znajduje  się  duża  ilość  surowego
rozkładającego się  mięsa (około  30 kg)  -  na skutek działań dzielnicowego natychmiast
powiadomiono ZDiM oraz WOŚ i miejsce zostało oczyszczone,
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• ul. Rąblowska – dot. wjazdu pojazdów działkowców pod bramę ROD po nowo budowanej
ścieżce rowerowej -    na skutek działań dzielnicowego powiadomiono RM z Wrotkowa,
ZDIM oraz Zarząd ROD SŁONECZNIK – więcej nie odnotowano naruszania porządku,

• ul. Niezapominajki 8a – dot. dzikiej roślinności oraz znacznego zaśmiecenia w pasie drogi
gminnej -  na skutek działań dzielnicowego zgłoszono problem do BMAZ,

• ul. Krężnicka 94 – dot. hałasu z agregatu chłodniczego Restauracji Portofino -  na skutek
działań dzielnicowego agregat został obudowany (wyciszony) przez właściciela,

• ul.  Janowska/ul.  Rąblowska  –  dot.  blokowania  materiałami  budowlanymi  z  pobliskiej
budowy  chodnika  miejskiego  -   na  skutek  działań  dzielnicowego  pracownicy  budowy
zobowiązali się przestrzegać porządku,

• szlak Błogosławionego ks. Mysakowskiego – dot. dewastacji tablicy informacyjnej w lesie -
na skutek działań dzielnicowego tablica została zabezpieczona i ponownie ustawiona przez
PTTK,

• ul. Janowska 35d – dot. nieporządku na posesji, skład elektrośmieci -  na skutek działań
dzielnicowego odpady zostały uprzątnięte natychmiast,

• ul. Krężnicka 6 – bezdomny w pustostanie po restauracji Graf Marina na terenie MOSiR –
na skutek działania dzielnicowego nawiązano kontakt z bezdomnym, który nie potrzebuje
niczyjej pomocy, jest pod opieką Caritas i ks. Puzewicza,

• ul.  Krężnicka 32 – dot.  groźnego psa atakującego biegaczy na ścieżce rowerowej  przy
Zalewie  Zemborzyckim -  na  skutek  działań  dzielnicowego przeprowadzono  rozmowę  z
właścicielem  psa,  który  okazał  się  psem  łagodnym,  zadbanym  i  przebywającym  w
doskonałych warunkach,

2. Sprawy dotyczące osób bezdomnych
Skontrolowano  1  miejsce  przebywania  osób  bezdomnych.  Kontrole  prowadzone  były

również z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

3. Miejsca objęte stałym nadzorem
• ul. Janowska/ul. Koło – podrzucanie odpadów, wylewanie szamba, spożywanie alkoholu w

okolicy sklepu spożywczego,
• ROD  Słonecznik  –  podrzucanie  odpadów  różnych  przez  działkowców  na  tereny  poza

ogrodem,
• ul.  Żeglarska  ROD Słonecznik  i  przy  Bystrzycy  –  kontrole  parkowania  p/w  niszczenia

zieleni,
• ul.  Krężnicka  MOSIR  Marina  –  kontrola  prawidłowości  postoju  pojazdów  w  strefie

zamieszkania,
• ul.  Krężnicka 125, 126,  128, 130 i  167 oraz przystanki MPK – kontrola p/w porządku i

spożywania alkoholu poza miejscami wyznaczonymi,
• ul. Tęczowa/ul. Ptasia – kontrola p/w dzikich wysypisk śmieci, ubytków w nawierzchni drogi,
• ul.  Pszczela  okolice  cmentarza – kontrola  p/w gromadzenia  się  młodzieży,  spożywania

alkoholu i dewastacji, palenia ognisk, podpalania altany śmietnikowej,
• ul.  Cienista/ul.  Poranna/ul.  Roślinna/ul.  Grzybowa/ul.  Bór  –  kontrola  p/w  podrzucania

śmieci, wjazdu aut do lasu, parkowania,
• ul.  Osmolicka   –  kontrola  zaśmiecania,  parkowania  na  zieleńcach  oraz  za  B-35,  przy

szlabanach i wjazdu do lasu,
• ul. Osmolicka – kontrola parkowania przed parkingiem  MOSIR, na przystanku MPK,
• ul.  Nad  Zalewem  (przy  OW  FOREST)  –  kontrola  p/w  dewastacji  słupków  U12c  oraz

zaśmiecania,
• ul. Nad Zalewem (od leśniczówki) – kontrola wjazdu za B-1, B-2 oraz wjazdu do lasu.
• Rzeka  Bystrzyca  –  kontrola  porządku  oraz  drożności  koryta  p/w  wiatrołomów,  

dot. bezpieczeństwa podczas spływu kajakowego,
• ul. Stary Gaj – kontrola p/w podrzucania odpadów, gabarytów przez NN i działkowców,
• stałe kontrole dróg w okolicy budów przy ul. Janowskiej, ul. Rąblowskiej, ul. Krężnickiej, ul.

Lipskiej, ul. Ziołowej
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• ul. Bryńskiego – kontrola prawidłowości parkowania pojazdów, wjazdu za B-1 „zakaz ruchu
w  obu  kierunkach”,  wjazdu  pojazdów  przez  ścieżkę  rowerową,  parkowania  na  terenie
wyznaczonego parkingu w strefie zamieszkania,

• ul. Krężnicka 6 – parkowanie w strefie zamieszkania.

4. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym
Spowodowano uprzątnięcie ul. Stary Gaj.

5. Cele na 2020 rok
W dalszym ciągu kontrolowane będą miejsca gromadzenia się młodzieży czy pracowników

najemnych,  spożywanie  alkoholu  w  miejscach  niedozwolonych,  zaśmiecania  tych  miejsc,
wieczorne  kontrole  okolic  przystanków  MPK,  terenów  rekreacyjnych  MOSIR  i  innych
ogólnodostępnych,  t.j.ul.  Janowska/ul.  KołoROD  Słonecznikul.  Tęczowa/ul.  Ptasiaul.  Pszczela
okolice  cmentarzaul.  Cienista/ul.  Poranna/ul.  Roślinna/ul.  Grzybowa/ul.  Bórul.  Osmolicka  .
Zemborzyce wymagają stałego doglądania terenów zielonych, które często są niszczone przez
nieuprawnione parkowanie pojazdów, wjazd pojazdami silnikowymi do lasu czy w okolice miejsc
wędkowania  nad  Zalewem  Zemborzyckim,  palenie  ognisk  czy  grillowanie  w  miejscach
zabronionych  oraz  zaśmiecanie  tych  miejsc.  Kontrolowane  będą  osoby posiadające  zwierzęta
hodowlane i domowe, ich właściwy nadzór i opieka nad zwierzętami oraz obowiązek uprzątania
nieczystości po nich.

Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego
Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Stare Miasto

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• al.  Tysiąclecia  –  brak  umowy  na  wywóz  nieczystości,  wskutek  działań  dzielnicowego

zawarto umowę,
• ul.  Lubartowska  –  wypadająca szyba z ramy okiennej,  wskutek  działań dzielnicowego

usunięte zaniedbania,
• ul.  Lubartowska  – zaniedbania porządkowe na posesji,  wskutek działań dzielnicowego

usunięte zaniedbania,
• ul.  Dominikańska  –  niezabezpieczony  otwór  w  ścianie,  wskutek  działań  dzielnicowego

usunięte zaniedbania,
• ul.  Furmańska  -   zaniedbania  porządkowe  na  posesji,  wskutek  działań  dzielnicowego

usunięte zaniedbania,
• ul.  Kąpielowa  –  pozostawione  śmieci  w  pasie  drogi,  wskutek  działań  dzielnicowego

usunięte zaniedbania,
• ul. Królewska – oblodzony chodnik – przekazano do ZdiM wskutek działań dzielnicowego

usunięte zaniedbania,
• ul. Świętoduska – ubytek w schodach, wskutek działań dzielnicowego naprawione,
• ul.  Wodopojna  –  zaniedbania  porządkowe  na  trawniku,  przekazano  do  ZdiM,  wskutek

działań dzielnicowego uprzątnięte,
• ul.  Lubartowska  – zaniedbania porządkowe na posesji,  wskutek działań dzielnicowego

usunięte zaniedbania,
• ul.  Podwale,  skarpa  oo.  Dominikanów  -  zaniedbania  porządkowe,  wskutek  działań

dzielnicowego zaniedbania usunięte,
• ul.  Wodopojna  -  zaniedbania  porządkowe  przy  posesji,  przeprowadzono  rozmowę  z

właścicielem, wskutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte,
• ul.  Podwale-  skarpa i  schody prowadzące na Taras Widokowy im.  Giedroycia,  wskutek

działań dzielnicowego zaniedbania usunięte,
• ul. Jezuicka 1-3, 5-7- zaniedbania na działce, przekazano ADM Centrum, wskutek działań

dzielnicowego zaniedbania usunięte,
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• al Unii Lubelskiej - zaśmiecony teren zielony przy stacji paliw, przeprowadzono rozmowę z
kierownikiem, wskutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte.

• al.  Unii  Lubelskiej  teren  zielony  wzdłuż  ogrodzenia  ROD  w  pasie  drogi,  zaśmiecony,
notatka do ZDiM, wskutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte.

• ul.  Szambelańska-  zaniedbania  porządkowe  na  działce,  przekazano  zarządcy,  wskutek
działań dzielnicowego zaniedbania usunięte.

• ul.  Rynek  -  zaniedbania  porządkowe  przy  posesji,  rozmowa  z  kierownikiem  robót
budowlanych, wskutek działań dzielnicowego usunięte zaniedbania,

• al. Tysiąclecia  – zaśmiecony Przystanek MPK Dworzec Główny 01, w ciągłym kontakcie z
ZDiM z uwagi na częste zaniedbania porządkowe.

• ul.  Plac  Zamkowy  –  teren  zielony  wzdłuż  murku,  zaśmiecony,  wskutek  działań
dzielnicowego usunięte zaniedbania,

• al. Unii Lubelskiej pas zieleni przy ścieżce rowerowej, zaniedbania porządkowe, wskutek
działań dzielnicowego usunięte zaniedbania,

• Błonia pod Zamkiem – zaniedbania porządkowe na terenach zielonych,   wskutek działań
dzielnicowego usunięte zaniedbania,

• ul.  Misjonarska  -  zaniedbania  porządkowe  na  terenach  zielonych,   wskutek  działań
dzielnicowego usunięte zaniedbania,

• ul. Szambelańska – niezabezpieczenie drzew podczas robót ziemnych,   wskutek działań
dzielnicowego zabezpieczono drzewa przed uszkodzeniem,

• ul.  Jezuicka  -   niezabezpieczenie  drzew  podczas  robót  ziemnych,   wskutek  działań
dzielnicowego zabezpieczono drzewa przed uszkodzeniem,

• ul. Kowalska  -  zaniedbania porządkowe przed posesją,  wskutek działań dzielnicowego
usunięte,

• ul.  Lubartowska  -  zaniedbania porządkowe na posesji,   wskutek działań dzielnicowego
usunięte,

• Błonia pod Zamkiem – uszkodzony kosz na śmieci, przekazano do ZdiM, wskutek działań
dzielnicowego usunięte,

• ul.  Świętoduska -  zaniedbania  porządkowe na posesji,   wskutek  działań dzielnicowego
usunięte,

• ul.  Świętoduska  –  przerośnięta  roślinność  na  działce,  wskutek  działań  dzielnicowego
usunięte,

• ul. Podwale -  zaśmiecona ulica – wskutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte.
• al. Tysiąclecia  – zaśmiecony Przystanek MPK Dworzec Główny 01, w ciągłym kontakcie   z

ZDiM z uwagi na częste zaniedbania porządkowe.
• ul.  Plac  Zamkowy  –  teren  zielony  wzdłuż  murku  zaśmiecony,   wskutek  działań

dzielnicowego usunięte,
• ul.  Grodzka -  gabaryty przy kontenerach na śmieci,  przekazano ADM Centrum,wskutek

działań dzielnicowego zaniedbania usunięte. 
• ul.  Lubartowska  -  gabaryty  przy  posesji,  wskutek  działań  dzielnicowego  zaniedbania

usunięte.
• ul. Kowalska - pudło ze śmieciami przy posesji, przekazano ADM Centrum, wskutek działań

dzielnicowego zaniedbania usunięte.
• ul.  Furmańska  -  gabaryty,  przekazano  ADM  Centrum,  wskutek  działań  dzielnicowego

zaniedbania usunięte.
• ul.  Grodzka -  gabaryty przy kontenerach na śmieci,  przekazano ADM Centrum,wskutek

działań dzielnicowego zaniedbania usunięte. 
• ul.  Furmańska   –  worek  z  gruzem,  usunięty  przez  ADM  Centrum,  wskutek  działań

dzielnicowego zaniedbania usunięte.
• ul.  Lubartowska  -  uszkodzona  reklama  budynku,  przekazano  ADM  Centrum,  wskutek

działań dzielnicowego zaniedbania usunięte.
• ul.  Rybna  –  zanieczyszczony  pas  drogi,  przekazano  do  ZdiM,  wskutek  działań

dzielnicowego zaniedbania usunięte.
• ul. Cyrulicza  - zaniedbania porządkowe przy kontenerach na śmieci,  przekazano ADM

Centrum, wskutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte.
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• ul.  Jezuicka  -  zaniedbania  porządkowe i  gabaryty,  przekazano  ADM Centrum,  wskutek
działań dzielnicowego zaniedbania usunięte.

• ul.  Archidiakońska  -  worek  z  odpadami  poremontowe,  wskutek  działań  dzielnicowego
zaniedbania usunięte.

• Arkady ul. Świętoduska - zaśmiecony prywatny  teren zielony, przekazano do zarządcy.
wskutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte.

• Przeprowadzono  wspólne  kontrolę  z  Powiatową  Stacją  Sanitarno-Epidemiologiczną
w Lublinie w sprawie występowania szczurów w rejonie Starego Miasta:
- skontrolowano 54 obiekty handlowe ( sklepy, restauracje )
- skontrolowano 18 posesji prywatnych

2. Sprawy dotyczące osób bezdomnych
Wspólne  kontrole  z  pracownikiem  MOPR  na  terenach  ogródków  działkowych

„PODZAMCZE” przy al. Unii Lubelskiej, ul. Kąpielowej pod kątem przebywania osób bezdomnych
oraz kobiety przebywającej w Bramie Krakowskiej.

3. Miejsca pod stałą kontrolą
• ul.  Jezuicka  1-3   -  kontrola  pod  kątem  spożywania  alkoholu,  załatwiania  potrzeb

fizjologicznych, niszczenia  zieleni,
• ul. Furmańska – kontrola pod kątem parkowania pojazdów na trawniku,
• ul. Szambelańska – gromadzenie się młodzieży, spożywanie alkoholu,
• ul. Furmańska 3-5/9-11 - spożywanie alkoholu, niedopełnienie obowiązku właścicieli co do

sprzątania nieczystości po psach, załatwianie potrzeb fizjologicznych
• Zaułek Wł. Panasa - spożywanie alkoholu,
• Plac przy Teatrze Andersena - spożywanie alkoholu,
• al. Unii Lubelskiej – kontrole osób bezdomnych na terenach ROD ”Podzamcze”.
• Ruch pojazdów na Starym Mieście

4. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym
Spowodowano uprzątnięcie 14 miejsc na terenie dzielnicy.

5. Cele na rok 2020
W roku 2020 kontynuowane będą kontrole pod kątem wjazdu pojazdów nieuprawnionych

na  Stare  Miasto,  spożywania  alkoholu  w  miejscach  objętych  zakazem,  parkowania  przy
ul. Lubartowskiej  oraz  handlu  w  miejscach  niewyznaczonych.  Prowadzone  będą  także  dalsze
wspólne  kontrole  z  Powiatową  Stacją  Sanitarno-Epidemiologiczną pod  kątem  wypełniania
obowiązku deratyzacji.
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Zadania na rok 2020

Zadania i plany Straży Miejskiej Miasta Lublin na rok 2020 przedstawiają się następująco:

1.  Kontynuacja  działań  mających  na  celu  utrzymywanie  porządku  i  bezpieczeństwa
w komunikacji miejskiej,

2.  Ścisła  współpraca  z  samorządem  lokalnym  (Radami  Dzielnic)  –  jak  najpełniejsze
reagowanie na potrzeby mieszkańców, wyrażane przez ich przedstawicieli,

3. Współpraca z instytucjami miejskimi i służbami mundurowymi w celu jeszcze bardziej
skutecznego utrzymywania ładu i porządku na terenie miasta,

4.  Stałe kontrole stanu czystości i porządku na terenie miasta, w szczególności odnośnie
plakatów i ulotek w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

5. Działania zmierzające do poprawy stanu czystości powietrza w mieście (sprawdzanie
pieców, akcje informacyjne skierowane do mieszkańców),

6.  Działania  w  celu  zapewnienia  porządku  i  bezpieczeństwa  w  rejonach  placówek
oświatowych, rozszerzenie programu Bezpieczna Szkoła o kolejne placówki,

7. W zakresie ruchu drogowego – dalsze działania zmierzające do uporządkowania strefy
płatnego parkowania oraz kwestii wjazdu pojazdów nieuprawnionych na Stare Miasto.

Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin 

Jacek Kucharczyk

134


	Wstęp
	Statystyka wyników Straży Miejskiej Miasta Lublin
	Budżet Straży Miejskiej Miasta Lublin
	Zrealizowane zadania
	Oddziały Straży Miejskiej Miasta Lublin
	Stanowiska dyżurnych
	Oddział Dzielnicowych
	Oddział Patrolowo-Interwencyjny
	Oddział Centrum
	Eko-Patrol
	Przykłady działań Eko-Patrolu
	ZwierzoLublin2019 z udziałem Eko-Patrolu
	Strażnicy uratowali zaplątanego w żyłkę łabędzia
	Ranny sokół wędrowny
	Znalezienie porzuconych w worku odpadów medycznych
	Samochód elektryczny na testach w Straży Miejskiej


	Czystość i porządek na terenie miasta
	Kontrole w dzielnicy Czechów i Kalinowszczyzna pod kątem gospodarowania odpadami przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową i usługową
	Kontrole w dzielnicy Czechów
	Kontrole w dzielnicy Kalinowszczyzna

	Zaniedbania porządkowe i dzikie wysypiska
	Spalanie odpadów
	Działania Straży Miejskiej Miasta Lublin w zakresie przeciwdziałania spalaniu odpadów
	Kontrola jakości powietrza
	Bezdomne i dzikie zwierzęta
	Zagrożenia – barszcz Sosnowskiego
	Plakaty i ulotki szpecące miasto
	Kontrola wyprowadzania psów
	Utrzymanie letnie i zimowe miasta
	Oczyszczanie miasta przez osoby osadzone w Areszcie Śledczym
	Wystąpienia do instytucji

	Utrzymanie porządku i spokoju w miejscach publicznych
	Przeciwdziałanie wandalizmowi i wybrykom chuligańskim
	Przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu i paleniu tytoniu
	Zabezpieczenie imprez masowych, festynów i uroczystości
	Zwalczanie handlu w miejscach niedozwolonych

	Nasze działania
	Bezpieczna Komunikacja Miejska

	Kontrola ruchu drogowego
	Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
	Holowanie pojazdów
	Parkowanie na trawnikach i niszczenie zieleni
	Kontrole wjazdu na Stare Miasto
	Akcja „Pozwól mi przejść, nie blokuj chodnika”
	Ścieżki rowerowe
	Patrole motorowerowe

	Współpraca z jednostkami i instytucjami
	Współpraca z samorządem lokalnym
	Współpraca z wydziałami Urzędu Miasta
	Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego
	Program „Bezpieczny Lublin”
	Wydział Gospodarki Komunalnej
	Zarząd Dróg i Mostów
	Wydział Ochrony Środowiska
	Miejski Architekt Zieleni

	Współpraca ze służbami mundurowymi
	Policja
	Bezpieczna szkoła
	Bezpieczny powrót do szkoły
	Akcja „Znicz”
	SPEED - „Stop Agresji Na Drodze”
	Program Prewencyjny „Grawer”
	Czynności prewencyjne przeciwko sprawcom wprowadzania do obrotu handlowego wyrobów tytoniowych i alkoholowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej
	Współpraca dzielnicowych
	Współpraca z posterunkiem wodnym
	Współpraca przy patrolowaniu ścieżek rowerowych
	Współpraca z Aresztem Śledczym

	Współpraca z instytucjami
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
	Schronisko dla Zwierząt i Lubelskie Centrum Małych Zwierząt


	Bezpieczeństwo uczniów w szkołach
	Programy profilaktyczne Straży Miejskiej Miasta Lublin

	Monitoring wizyjny
	Strażnicy ratują życie i zdrowie
	Straż Miejska Miasta Lublin została wyposażona w osiem defibrylatorów

	Pomoc dzieciom
	Zabezpieczenie sezonu letniego
	Zalew Zemborzycki
	Sezon turystyczny

	Przykłady skutecznych działań Straży Miejskiej Miasta Lublin
	Wykrycie i ukaranie sprawcy podrzucenia śmieci
	Ujęcie nietrzeźwego kierującego
	Ujęcie sprawcy kradzieży
	Ujęcie sprawcy umieszczania napisów przy Placu Kaczyńskiego
	Ujęcie sprawców zakłócania porządku na Placu Litewskim

	Nabór do Straży Miejskiej Miasta Lublin
	Podnoszenie kwalifikacji przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Miejskiej
	Kontrole w Straży Miejskiej Miasta Lublin
	Kontrole zewnętrzne

	Porównanie wyników działalności Straży Miejskiej Miasta Lublin za rok 2018 i 2019
	Działania wykonane w poszczególnych dzielnicach miasta Lublin
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Abramowice
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Bronowice
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Czechów Południowy
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Czechów Północny
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Czuby Południowe
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Czuby Północne
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Dziesiąta
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Felin
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Głusk
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Hajdów - Zadębie
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Kalinowszczyzna
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Konstantynów
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Kośminek
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Ponikwoda
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Rury
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Sławin
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Sławinek
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Szerokie
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Śródmieście
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Węglin Południowy
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Węglin Północny
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Wieniawa
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Wrotków
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Za Cukrownią
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Zemborzyce
	Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin w dzielnicy Stare Miasto

	Zadania na rok 2020

