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

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy

• systematyczne  kontrole  zimowego  utrzymania  ciągów  pieszych  ulic:  Akademicka,
Raabego, Obrońców Pokoju, Ofiar Katynia, M.C.Skłodowskiej, Graniczna, Górna, Ruska,
Lubartowska, Tysiąclecia, Zielona, Krakowskie Przedmieście

• ul.  Rowerowa  11  miejsce  przebywania  osób  bezdomnych  –  pustostan  został
zabezpieczony przez kancelarię komorniczą przed dostępem osób postronnych

• ul. Skłodowskiej – kontenery na śmieci zostały usunięte z trawnika na chodnik

• ul. Czwartek – kontrole pod kątem przebywania osób bezdomnych

• Pl. Teatralny – została naprawiona kratka ściekowa w chodniku

• ul. D.P.Marii 68 – zaśmiecony parking oraz trawniki – przekazano do ZDiM – uprzątnięto

• Zaśmiecone  tereny  przy  ścieżce  rowerowej  od  Mostu  Kultury  do  al.  Piłsudskiego
przekazano do ZDiM – uprzątnięto

• ul. Bernardyńska, Wesoła, Bulwar Zalewskiego – posprzątano przy pomocy osadzonych

• ul.  Dolna  Panny  Marii  –  doprowadzono  do  zabezpieczenia  zerwanej  blachy  z  dachu
i posprzątania zaśmieconej działki

• ul.  Zamojska  –  doprowadzono  do  posprzątania  chodnika  i  parkingu  Strefy  Płatnego
Parkowania

• ul.  Zamojska –  worki  z  gruzem na  chodniku-przekazano adm.  Duda Borowicz  –  worki
zostały usunięte

• ul. Szczerbowskiego, zaśmiecone trawniki w pasie drogowym – przekazano do BMAZ –
uprzątnięto

• ul. Farbiarska – posprzątano przy pomocy osadzonych

• zaśmiecony skwer między CSK a hotelem – posprzątano przy pomocy osadzonych

• ul. Muzyczna – trawnik wzdłuż drogi serwisowej posprzątano przy pomocy osadzonych

• ul.  Muzyczna – skierowano pismo do ZDiM w sprawie  rekultywacji  trawnika przy stacji
rowerów miejskich

• ul.  Szczerbowskiego  –  doprowadzono  do  usunięcia  przez  właściciela  pojazdu
utrudniającego wyjazd z podziemnego parkingu firmy Altest

• ul.  Peowiaków  –  doprowadzono  do  zaprzestania  składowania  śniegu  z  parkingu
na miejskim chodniku

• ul.  Chopina – uszkodzony daszek balkonu na III  p.  został naprawiony przez właściciela
mieszkania

• ul. Peowiaków – zgłoszono do ZDiM oraz MKZ uszkodzoną zabytkową kapliczkę stojącą
przed Centrum Kultury

• ul.  Krakowskie Przedmieście – zobligowano właścicieli  lokali  do utrzymywania porządku
w altanie śmietnikowej i regularnego przeprowadzania deratyzacji

• ul.  Dolna  Panny  Marii  –  Rusałka  –  doprowadzono  do  usunięcia  śmieci  w  workach
z chodnika miejskiego



• ul.  Piłsudskiego –  doprowadzono do zmiany lokalizacji  ustawienia  popielniczki  (palarni)
dla pracowników firmy

• ul. Głęboka 5-7 – zalegające od roku zgniłe liście – przekazano do BMAZ – liście zostały
usunięte

• ul.  Narutowicza  –  doprowadzono  do  likwidacji  wysypiska  śmieci  znajdującego  się
na podwórku kamienicy

• ul.  Farbiarska  –  doprowadzono  do  przesunięcia  fragmentu  muru  zagrażającego
przechodniom

• ul. Górna – doprowadzono do przestawienia kontenerów na śmieci z podwórka do altany
śmietnikowej

• ul.  Karłowicza  –  doprowadzono  do  naprawy  chodnika  między  Pl.  Kaczyńskiego
a budynkiem,

• ul. Narutowicza – przekazano właścicielom posesji problemy z odpadającymi fragmentami
gzymsu – planowany jest remont elewacji

• ul. Narutowicza – doprowadzono do usunięcia z budynku brudnych flag narodowych

• ul.  Krakowskie  Przedmieście  –  doprowadzono  do  zaprzestania  przetrzymywania  psa
na balkonie oraz wylewania nieczystości przez balkon

• ul.  Niecała – przebywanie osoby bezdomnej na klatce schodowej – przekazano sprawę
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

• ul. Królewska – zaśnieżony chodnik, przekazano do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie –
zaniedbania usunięte

• ul. Furmańska 3,5,7 – kontrole pod kątem parkowania pojazdów na trawniku

• ul.  Szkolna  –  przepełnione  kosze  na  śmieci,  przekazano  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów
w Lublinie – zaniedbania usunięte

• ul.  Lubartowska  –  zaniedbania  porządkowe  przy  altanie  śmietnikowej,  przekazano
do administratora terenu, zaniedbania usunięte

• ul.  Obywatelska – zaniedbania porządkowe na terenie zielonym, po skontaktowaniu się
z właścicielem nieruchomości zaniedbania zostały usunięte

• ul.  Obywatelska – zaniedbania porządkowe na chodniku,  przekazano do Zarządu Dróg
i Mostów w Lublinie – zaniedbania usunięte

• ul.  Niecała  –  zgłoszenie  dotyczące  dużej  ilości  mysz  w  piwnicy,  przekazano
do administratora, przeprowadzono deratyzacje

• ul. Prusa – odpady budowlane przy kontenerach na śmieci, przekazano do administratora
terenu, zaniedbania usunięte

• ul.  Lubartowska  –  wypadająca  szyba  z  ramy  okna,  zabezpieczono  teren  taśma
ostrzegawczą, skontaktowano się z właścicielem posesji, który usunął zaniedbania

• ul.  Lubartowska  –  pozostawione  śmieci  przy  altanie  na  odpady,  przekazano
do administratora terenu, zaniedbania usunięte

• al.  Tysiąclecia  –  interwencja  dotycząca  braku  umowy  na  wywóz  nieczystości,  ukarano
mandatem karnym kredytowanym, umowa została podpisana

• ul.  Lubartowska  –  zaśmiecona  posesja.  skontaktowano  się  z  właścicielem  posesji,
który usunął zaniedbania



• ul.  Ruska  –  uschnięte  gałęzie  w  pasie  drogi,  przekazano  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów
w Lublinie – zaniedbania usunięte

• ul.  Probostwo  –  zanieczyszczony  pas  drogi,  przekazano  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów
w Lublinie – zaniedbania usunięte

• al. Solidarności – zanieczyszczony pas drogi, przekazano do Biura Miejskiego Architekta
Zieleni w Lublinie, zaniedbania usunięte

• ul. Sapiehy – zaniedbania porządkowe przy pojemnikach na śmieci przy sklepie, rozmowa
z kierownikiem, który wysłał pracowników do sprzątania, zaniedbania usunięte

• ul. Lubartowska 6,8,10 – zaśmiecona posesja. skontaktowano się z właścicielem posesji,
który usunął zaniedbania

• ul. Czwartek 23 – ubytek w schodach, przekazano do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie –
zaniedbania usunięte

• ul.  Tysiąclecia – zaśmiecone tereny zielone, przekazano do Biura Miejskiego Architekta
Zieleni w Lublinie, zaniedbania usunięte

• ul.  Krakowskie  Przedmieście  53  –  zaniedbania  porządkowe  na  posesji,  przekazano
do administratora terenu, zaniedbania usunięte

• ul.  Wieniawska – zaniedbania porządkowe w pasie drogi,  przekazano do Zarządu Dróg
i Mostów w Lublinie – zaniedbania usunięte

• ul.  Hirszfelda  –  zaniedbania  porządkowe  w  pasie  drogi,  przekazano  do  Zarządu  Dróg
i Mostów w Lublinie – zaniedbania usunięte

• ul. Północna – przerośnięte gałęzie drzew nad chodnikiem, przekazano do Biura Miejskiego
Architekta Zieleni w Lublinie, zaniedbania usunięte

• ul.  Biernackiego  –  przerośnięte  gałęzie  drzew  nad  chodnikiem,  przekazano  do  Biura
Miejskiego Architekta Zieleni w Lublinie, zaniedbania usunięte

• ul.  Furmańska – zaniedbania porządkowe w pasie drogi,  przekazano do Zarządu Dróg
i Mostów w Lublinie – zaniedbania usunięte

• ul.  Prusa 2 – meble pozostawione przy koszu na śmieci,  przekazano do administratora
terenu, zaniedbania usunięte

• al.  Tysiąclecia – przepełnione kosze na śmieci,  przekazano do Zarządu Dróg i  Mostów
w Lublinie – zaniedbania usunięte

• al. Tysiąclecia – brak tabliczek na Dworcu PKS informujących o zakazie palenia wyrobów
tytoniowych  na  przystankach,  rozmowa  z  kierownikiem  administracyjnym,  umieszczono
odpowiednie naklejki z zakazem

• ul.  Targowa – zaśmiecona jezdnia, przekazano do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie –
zaniedbania usunięte

• ul. Wysoka – duża ilość śmieci – przekazano do zarządcy drogi, teren został posprzątany

• ul. Szambelańska – pozostawione butelki w pasie drogi – przekazano do zarządcy drogi,
teren został posprzątany

• ul.  Szambelańska – pozostawione butelki  na terenie  posesji,  dzielnicowy przeprowadził
rozmowę z właścicielem posesji który posprzątał wskazany teren

• ul.  Jasna  –  wybite  okno,  dzielnicowy  skontaktował  się  z  administratorem  budynku,
który usunął zaniedbania

• ul.  Północna  /  Prusa  –  zanieczyszczone  tereny  zielone,  dzielnicowy  przekazał  sprawę
do zarządcy drogi, który usunął zaniedbania porządkowe



• al.  Unii  Lubelskiej  –  zanieczyszczone  tereny  zielone,  dzielnicowy  przekazał  sprawę
do zarządcy drogi który usunął zaniedbania porządkowe

• ul.  Prusa  –  zanieczyszczenia  na  posesji,  dzielnicowy  przeprowadził  rozmowę
z właścicielem posesji, który usunął wskazane zaniedbania

• ul.  Cerkiewna  –  zanieczyszczone  tereny  zielone,  dzielnicowy  przekazał  sprawę
do zarządcy drogi, który usunął zaniedbania porządkowe

• ul. Nadstawna – zanieczyszczony pas drogowy, dzielnicowy przekazał sprawę do zarządcy
drogi, który usunął zaniedbania porządkowe

• ul. Targowa – zanieczyszczony pas drogowy, dzielnicowy przekazał sprawę do zarządcy
drogi, który usunął zaniedbania porządkowe

• ul.  Hirszfelda  /  Spółdzielczości  Pracy  –  zanieczyszczone  tereny  zielone,  dzielnicowy
przekazał sprawę do zarządcy drogi, który usunął zaniedbania porządkowe

• ul.  Prusa zanieczyszczona posesja,  dzielnicowy przeprowadził  rozmowę z  właścicielem
posesji który posprzątał wskazany teren

• al. Tysiąclecia – zanieczyszczony teren zielony, dzielnicowy przekazał sprawę do zarządcy
terenu, który usunął zaniedbania porządkowe

• ul. Wieniawska – zanieczyszczony pas drogi, dzielnicowy przekazał sprawę do zarządcy
drogi, który usunął zaniedbania porządkowe

• ul.  Jasna  –  zanieczyszczony  teren  zielony,  dzielnicowy  przekazał  sprawę  do  zarządcy
drogi, który usunął zaniedbania porządkowe

• ul. Ogrodowa – pozostawione w pasie drogi worki z liśćmi, dzielnicowy przekazał sprawę
do zarządcy drogi, który usunął zaniedbania porządkowe

• ul.  Karmelicka  –  pozostawione  worki  big  bag  z  gruzem  w  pasie  drogi,  dzielnicowy
skontaktował się z firmą odbierającą odpady, która usunęła worki z pasa drogowego

• al. Solidarności – wysoka trawa w pasie drogi, przekazano do zarządcy drogi, który wykosił
w/w teren

• ul.  Bernardyńska  –  doprowadzono  do  posprzątania  zerwanych  plakatów  ze  słupa
ogłoszeniowego

• ul. Zamojska – doprowadzono do usunięcia podłużnego garbu na jezdni w pobliżu sklepu
„Biedronka”

• ul. Narutowicza – doprowadzono do posprzątania terenu przy III Urzędzie Skarbowym

• ul.  Karłowicza  4  –  w wyniku  podjętych  działań  przez  dzielnicowego  został  naprawiony
chodnik i ustawiono wyłamane słupki

• ul. Okopowa – zgłoszono do wycięcia uschnięte drzewo

• ul. Kapucyńska – zgłoszono do wycięcia uschnięte drzewo

• ul. Uniwersytecka – doprowadzono do naprawienia ubytków nawierzchni asfaltowej

• ul.  Szczerbowskiego  –  doprowadzono  do  usunięcia  kontenerów na  śmieci  z  chodnika
na teren posesji

• ul.  Solna  –  doprowadzono  do  usunięcia  worków  z  gruzem  stojących  na  chodniku
od dłuższego czasu

• ul. Dolna Panny Marii – posprzątano teren i wykoszono trawniki przy stacji trafo



• ul.  Zamojska  –  doprowadzono  do  usunięcia  zalegających  worków  z  gruzem
przy skrzyżowaniu z ul. Bernardyńską

• ul. Rusałka – worki z gruzem w pasie drogi zgłoszono do ZDiM – zostały posprzątane

• ul.  Krakowskie  Przedmieście  43  –  odholowano  pojazd  Audi  blokujący  wjazd  do  Sądu
Okręgowego

• ul.  Miła  8 – skierowano ponowny wniosek do sądu o ukaranie właściciela zaśmieconej
działki – w listopadzie br zostały rozpoczęte prace porządkowe

• ul. Solna – doprowadzono do usunięcia zalegającej na chodniku starej armatury sanitarnej

• al. Piłsudskiego – doprowadzono do usunięcia worków z gruzem stojących na chodniku
od dłuższego czasu

• ul. Okopowa – zapadający się trawnik zgłoszono do MAZ – zapadlisko zostało zasypane
ziemią i zrekultywowane

• ul. Dolna Panny Marii – doprowadzono do posprzątania chodnika przy parkingu SPP

2. Sprawy dotyczące osób bezdomnych

Prowadzono stałe kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych w okresie zimowym.

3. Sprawy dotyczące wraków pojazdów

Spowodowano usunięcie 13 pojazdów, których stan wskazywał na to, że nie są użytkowane
(wraki). 

4. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym

Spowodowano uprzątnięcie 21 miejsc na terenie dzielnicy. 

5. Cele na 2020 rok

Kontynuowane  będą  działania  mające  na  celu  ograniczenie  nieprawidłowego  postoju
pojazdów w ścisłym centrum miasta,  liczby miejsc w których gromadzą się osoby spożywające
alkohol,  liczby „dzikich wysypisk śmieci”,  aktów wandalizmu  (niszczenie placów zabaw, ławek,
graffiti  itp.),  liczby pojazdów nieużytkowanych, a zajmujących miejsca parkingowe,  niezgodnych
z prawem  zachowań  właścicieli  psów,  liczby  osób  bezdomnych  nocujących  na  klatkach
schodowych  i  pustostanach,  nielegalnego  handlu  na  Targowej  oraz  Ruskiej,  nieprawidłowego
parkowania w rejonie Dworca PKS, palenia tytoniu na przystankach MPK. Prowadzone będą także
wspólne  patrole  z  Policją  w  rejonie  szkół  oraz  wspólne  kontrole  z  Sanepidem  w  sprawie
występowania szczurów w Centrum.


