
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.
• 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. Firlejowska 24-26 – krzew Lilak zasłania widoczność podczas włączania się do ruchu,

notatka służbowa do ZDIM – krzew został podcięty.
• 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.

• 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.  M.  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.
• 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

Kontrolowane będą miejsca, w których odbywa się spożywanie alkoholu, przebywania osób
bezdomnych, nieprawidłowe parkowanie pojazdów. Problemem są również wraki pojazdów, które
po ich zlokalizowaniu będą w kolejności usuwane na koszt właściciela. Kontrolowane będą również
miejsca  wyprowadzania  psów  oraz  sprzątania  po  nich.  Zaśmiecone  tereny  miejskie  będą
sprzątane przy pomocy osadzonych z Aresztu Śledczego oraz ze współpracą z Urzędem Miasta
Lublin.


