Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin
w dzielnicy Czuby Południe
1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy:
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ul. Szmaragdowa – oblodzone schody, teren należący Gminy Lublin.
ul. Szafirowa - wąwóz zaśmiecony, teren należący do Gminy Lublin.
ul. Agatowa – oblodzony parking, teren prywatny.
ul. Szczytowa - zaśmiecony trawnik, teren należący do ZDiM.
ul. Ametystowa - zaśmiecony obszar przy żywopłocie, teren należący do ZDiM.
ul. Bursztynowa– plakaty reklamujące proszki do prania, usunięte, osoba odpowiedzialna
ukarana.
ul. Szmaragdowa – worki z liśćmi, teren Spółdzielni Mieszkaniowej.
ul. Jana Pawła II, Krochmalna – zaśmiecenie za pomnikiem NSZ, teren należący do ZDiM.
ul. Wyżynna 43 – gabaryty umieszczone na trawniku, teren Spółdzielni Mieszkaniowej.
ul. Wyżynna 29 – pojemniki na odpady umieszczone w pasie drogowym, Spółdzielnia
Mieszkaniowa zmieniła lokalizację śmietników.
ul. Perłowa 4 - zaśmiecony trawnik, teren należący do ZDiM.
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.
ul. Wyżynna, Filaretów - teren należący do ZDiM.
ul. Wyżynna 43 – 45, stacja transformatorowa – teren zaśmiecony należący do PGE.
ul. Szafirowa – fetor z lokalu użytkowego, teren prywatny.
ul. Wyżynna, Filaretów – nieskoszona trawa, teren należący do ZDiM.
ul. Szafirowa - teren należący do ZDiM.
ul. Szczytowa, schody - teren należący do ZDiM.
ul. Szczytowa 10 - teren należący do ZDiM.
ul. Bursztynowa – Perłowa - zaśmiecona działka. Teren należący do ZDiM.
ul. Bursztynowa 24 – wysoka trawa, działka prywatna, po zasugerowaniu właścicielowi
problemu teren został wykoszony.
ul. Szmaragdowa 4 - teren należący do ZDiM.
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.
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
Prowadzone będą działania pod kątem usuwania pojazdów nieużytkowanych z terenu
dzielnicy. Do parku Jana Pawła II zostanie skierowany patrol rowerowy w celu przeciwdziałania
wykroczeniom związanym w wyprowadzaniem psów oraz z jazdą na rowerze. Prowadzone będą
również działania profilaktyczne w szkołach.

