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:
(usunięte zaniedbania)
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ul. Romantyczna – gruz przy posesji, teren administrowany przez ADM.
ul. Ułanów – ciągi piesze nieodśnieżone, teren administrowany przez ADM.
ul. Różana – ciągi piesze nieodśnieżone, teren administrowany przez ADM.
ul. Dziewanny – ciągi piesze nieodśnieżone, teren administrowany przez ADM.
ul. Jutrzenki – przepełniony pojemnik na odpady niebezpieczne, własność WOŚ.
ul. Różana – przepełniony pojemnik na odpady niebezpieczne, własność WOŚ.
ul. Orkana – tereny należące do Gminy Lublin, zaśmiecone.
ul. Biedronki – teren należący do Zarządu Dróg i Mostów, zaśmiecone.
ul. Jutrzenki – tereny należące do Gminy Lublin, zaśmiecone.
ul. Ułanów – tereny należące do Zarządu Dróg i Mostów oraz właścicieli prywatnych,
zaśmiecone.
ul. Różana – tereny należące do Gminy Lublin oraz ZDiM, zaśmiecone.
ul. Herbowa – zaśmiecony teren prywatny.
ul. Hetmańska, Szaserów, Rycerska – zaśmiecone tereny należące do wielu podmiotów
w tym Gminy Lublin, PGE.
ul. Poznańska – zaśmiecony teren prywatny.
ul. Dragonów – zaśmiecone okolice „orlika”, teren Gminy Lublin.
ul. Fantastyczna – gruz przy posesji, teren administrowany przez ADM.
ul. Matki Teresy z Kalkuty – teren należący do Zarządu Dróg i Mostów, zaśmiecone.
ul. Biedronki – przepełniony pojemnik na odpady niebezpieczne, własność WOŚ.
ul. Dragonów - teren należący do Zarządu Dróg i Mostów, zaśmiecone.
ul. Herbowa – wysoka trawa, teren należący do Zarządu Dróg i Mostów.
ul. Kaczeńcowa, Poznańska, ścieżka pieszo rowerowa – teren w trakcie budowy,
zaśmiecony.

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.

