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

•

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, 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
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,
naskutek 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

•

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 – sklep spożywczy – możliwe spożywanie alkoholu

•

ul. Głuska, ul. Nektarowa – plac zabaw – możliwe spożywanie alkoholu, dewastacja
urządzeń

•

ul. Głuska (za kościołem) – możliwe spożywanie alkoholu, zaśmiecanie

•

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 Misericordia

•

Przystanki MPK – kontrole dotyczące dewastacji, malowanie sprayem

•

ul. Głuska – gromadzenie się osób spożywających alkohol i załatwiających potrzeby
fizjologiczne w pobliżu sklepu Słoneczko w godzinach porannych

•

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. Nadal kontrolowane będą tereny dzielnicy pod kątem zaśmiecenia
oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Miejsca, w których dochodzi
do niszczenia mienia będą pod stałą kontrolą a także pełniony będzie nadzór nad właściwym
parkowaniem.

