
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.

• 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.

• 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”. Z uzyskanych informacji na
obecną chwilę nie ma możliwości przeniesienia parkingu, chodnik był 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- przewócone 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
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

• 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
Kontrolowane  będą  miejsca,  w  których  występuje  problem  spożywania  alkoholu  oraz

tereny gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Podczas pełnienia pracy w dzielnicy prowadzone
będą kontrole prawidłowości wyprowadzanych psów oraz szczególną uwagą objęte będą pojazdy
nieużytkowane od dłuższego czasu blokujące miejsca parkingowe. Dodatkowo prowadzona będzie
kontrola prawidłowości parkowania  pojazdów.


