Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin
w dzielnicy Konstantynów

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul. Wojciechowska - błoto z budowy nawożone na jezdnię - jezdnia uprzątnięta
• ul. Szwoleżerów - zaniedbania porządkowe - uprzątnięte
• ul. Borelowskiego - schody prowadzące do Otella przepełnione kosz na śmieci
oraz zanieczyszczony teren - teren uprzątnięty
• ul. Struga - w pasie drogi metalowe i betonowe elementy budowlane - nieprawidłowości
usunięte
• ul. Powstania Styczniowego 13 - duża ilość odpadów zielonych oraz worki z gałęziami nieprawidłowości usunięte
• ul. Nałęczowska - ułożone kamienie ozdobne na drodze publicznej - przekazano informację
do weryfikacji przez właściciela terenu, t.j. ZDiM
• ul. Wojciechowska 5A - zakłócanie ciszy nocnej przez firmę - kontrole nocne przez
funkcjonariuszy oddziału interwencyjnego, które nie potwierdziły zakłócania spokoju
• Al. Kraśnicka 133 - porozrzucane plakaty na chodniku - uprzątnięto
• ul. Szwoleżerów 5-9 - zachwaszczona działka miejska - chwasty wykoszone
• ul. Rogińskiego - schody prowadzące do Otella - schody odśnieżone
• Farmaceutyczna 2 - zaniedbania porządkowe przy schodach prowadzących
do Wojciechowskiej - teren uprzątnięty
• ul. Przyjacielska/Nałęczowska przechylony znak drogowy – znak naprawiono
• Al. Kraśnicka/Bohaterów Monte Cassino - betonowy kosz na odpady przepełniony - kosz
opróżniony
• ul. Szwoleżerów 9 - pozostawiony w pasie drogi worek z odpadami - worek usunięty
• ul. Szwoleżerów wysoka trawa w pasie drogi - trawa wykoszona
• Al. Kraśnicka - na wysokości przystanku MPK Szpital Wojewódzki 01 metalowy stojak
z reklamą zniszczony - stojak usunięty
• ul. Romanowskiego - plac zabaw duża ilość niedopałków papierosów przy altanie oraz
za nią a także wyrwane dwa przęsła w ogrodzeniu placu zabaw - przęsła naprawione,
niedopałki uprzątnięte
• ul. Farmaceutyczna/ ul. Śnieżyńskiego - ok 15 worków z liśćmi w pasie drogi - worki zostały
usunięte
• ul. Bohaterów Monte Cassino - na wysokości przystanku MPK BMC 02 przechylony znak
drogowy – droga dla rowerów- oraz pieszych - znak naprawiony
• ul. Frankowskiego przejście do al. Kraśnickiej - teren zanieczyszczony - teren uprzątnięty
• ul. Szwoleżerów 11 - teren zielony prowadzący do al. Kraśnickiej – zanieczyszczony - teren
uprzątnięty
• ul. Szwoleżerów 11a - teren zielony zaśmiecony - teren uprzątnięty
• ul. Nałęczowska 50 - znak drogowy przejście dla pieszych leżał na chodniku - znak
naprawiony
• ul. Wojciechowska 9-9B - rozsypany gruz na chodniku i ścieżce dla rowerów - teren
uprzątnięty
• ul. Śnieżyńskiego - przepełniony pojemnik na Eco Textil - pojemnik opróżniony
• ul. Wojciechowska 5A - wyrwany znak drogowy - znak naprawiony
• ul. Wojciechowska 55 - działka WGK zanieczyszczona - działka uprzątnięta
• ul. Wojciechowska 18 - powalony konar drzewa w pasie drogi, przekazano do BMAZ
• ul. Nałęczowska 20-22 - pustostany, zgłoszenie od mieszkańca pobliskiego bloku, iż przy
pustostanach zauważono szczury, wystosowano pismo do ZNK i ADREM w celu
konieczności przeprowadzenia deratyzacji, odpowiedź zwrotna wraz z fakturami
za opłacenie deratyzacji wskazanych w zgłoszeniu pustostanów
• ul. Romanowskiego - wysoka trawa w pasie drogi - pas drogi wykoszony
• ul. Ułanów - wysoka trawa w pasie drogi - trawa wykoszona
• Al. Kraśnicka 35 - na wysokości posesji rozrośnięte drzewo, prawdopodobnie z oznakami
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próchnicy, przekazano do rozpatrzenia przez BMAZ.
ul. Wojciechowska/ ul. Śnieżyńskiego - zaśmiecona działka prywatna - właściciel uprzątnął
działkę
ul. Wojciechowska/ul. Bliska - przepełniony kontener na odzież - zaniedbania uprzątnięte
ROGIŃSKIEGO - interwencja dotycząca psa zamkniętego w komórce, ustalono,
że właścicielka zmarła, poinformowano pracowników z Ochrony Zwierząt, Policję oraz EkoPatrol SMML, psa odłowiono i przewieziono do schroniska
ul. Romanowskiego/ ul. Paśnikowskiego - pozostawiony BIG BAG w pasie drogi - worek
usunięty
ul. Morelowa - interwencja dotycząca postoju pojazdu na przejściu dla pieszych - wezwano
holownik pojazd odholowany na parking MPK na koszt właściciela, wobec kierowcy
zastosowano środek karny przewidziany prawem.
Al. Kraśnicka 59 - znaleziono dwa worki z odpadami oraz danymi firmy, udano się pod
adres firmy, zastosowano środek karny przewidziany prawem wobec prezesa firmy,
nakazano uprzątnąć odpady, dodatkowo sprawdzono umowę na odbiór odpadów –
po rekontroli worki usunięte
ul. Wojciechowska - przy pętli MPK, przepełniony kontener na odzież - zaniedbania
usunięte
ul. Wojciechowska 5 - przechylony znak drogowy – parking dla osób niepełnosprawnych przekazano informację do ZRIM
ul. Śnieżyńskiego naprzeciwko skrzyżowania z ul. Farmaceutyczną zaśmiecony pas drogi przekazano informacje do BMAZ
ul. Szwoleżerów 5-9 - pryzma gałęzi w pasie drogi - nieprawidłowości usunięte

2. Miejsca objęte stałym nadzorem
• ul. Zana przy pomniku Bohaterom Września, skwer - kontrole pod kątem spożywania
alkoholu w miejscach objętym zakazem
• ul. Romanowskiego - kontrole pod kątem dewastacji placu zabaw, spożywania alkoholu,
niszczenia roślinności przeznaczonej do użytku publicznego
• ul. Konstantynów - kontrole pod kątem niestosowania się do znaku B–36 - zakaz
zatrzymywania się,
• ul. Frankowskiego - kontrole w sprawie młodzieży zaśmiecającej schody niedopałkami
papierosów
• ul. Szwoleżerów - kontrole pod kątem prawidłowości wyprowadzania psów
• ul. Pielęgniarek - kontrole w sprawie niszczenia roślinności przez pojazdy
• ul. Ułanów - kontrole pod kątem wyprowadzania psów oraz niszczenia roślinności
• ul. Skromna - kontrole pod kątem niszczenia roślinności
• ul. Wojciechowska - przejście do ul. Skromnej - kontrole pod kątem spożywania alkoholu
• ul. Ułanów przy sklepie Żabka - kontrole pod kątem spożywania alkoholu
• ul. Krasińskiego SP 57 - kontrole pod kątem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży- wspólne
patrole z Dzielnicowymi Policji w ramach akcji ,,Bezpieczna Szkoła’’
• ul. Paśnikowskiego przy szkole - kontrole pod kątem prawidłowości parkowania
• ul. Krasińskiego/ ul. Bohaterów Monte Cassino - plac zabaw kontrole pod kątem
spożywania alkoholu i zaśmiecania
• ul. Śnieżyńskiego - kontrole pod kątem spożywania alkoholu na placu zabaw
• ul. Romanowskiego 40 - kontrole pod kątem zakłócania spokoju publicznego
3. Sprawy dotyczące wraków pojazdów
Odholowano 3 pojazdy, których stan wskazywał, że są nieużywane. Spowodowano
usunięcie przez właścicieli 2 wraków pojazdów. Na koniec roku 2019 w trakcie realizacji są 4
sprawy dotyczące wraków.
4. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym
Spowodowano uprzątnięcie 4 miejsc na terenie dzielnicy.

5. Cele na 2020 rok
W dalszym ciągu będą kontrolowane miejsca, w których występują problemy
ze spożywaniem alkoholu, czy też miejsca gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Podczas
pełnienia pracy na dzielnicy prowadzone będą kontrole wobec osób wyprowadzających psy.
Zaśmiecone tereny miejskie będą sprzątane przy pomocy osób osadzonych oraz w ramach
współpracy z odpowiednimi wydziałami Urzędu Miasta Lublin.

