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

w dzielnicy Szerokie

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul.  Główna  –  ubytki  w  nawierzchni  jezdni,  przekazano  do  ZDIM,  po  przeprowadzonej

rekontroli stwierdzono ubytki uzupełnione tłuczniem.
• ul. Sławin – zanieczyszczona działka naprzeciwko sklepu Lewiatan, kilkukrotnie sprzątana

przy pomocy osób osadzonych w Areszcie Śledczym.
• ul.  Światowida  –  zachwaszczona  działka  prywatna,  rozmowa  z  właścicielem  działki,

który zobowiązał się usunąć zaniedbania.
• ul.  Strumykowa – chodnik przerośnięty roślinnością, kilkukrotnie zgłaszanie do zarządcy

terenu, po przeprowadzonej rekontroli stwierdzono, że nieprawidłowości zostały usunięte.
• ul. Główna – pryzma papy w pasie drogi, usunięta przy pomocy osób osadzonych.
• ul. Główna – ubytki w nawierzchni jezdni, przekazano informację do ZDIM.
• ul.  Wołynian/Siewierzan  –  przepełniony  kontener  Eco  Textil,  rozmowa  z  osobą

odpowiedzialną w sprawie nieprawidłowości,  po przeprowadzonej rekontroli  stwierdzono,
że teren został uprzątnięty.

• ul.  Główna  60  –  zgłoszenie  dotyczące  głodnych  psów zakłócających  spokój.  Podczas
przeprowadzonych  kontroli  nie  stwierdzono  nieprawidłowości  w  warunkach  bytowania
psów.

• ul.  Lędzian  –  wysokie  chwasty  na  działkach  WGK,  sporządzono  pismo  do  właściciela
terenu, po rekontroli stwierdzono, że działki miejskie zostały wykoszone.

• ul. Wądolna – przewrócony TOI TOI na zatoce MPK, przekazano uwagi do obsługi TOI TOI,
po rekontroli stwierdzono, że nieprawidłowości zostały usunięte.

• ul. Lędzian – oberwany kosz na odpady na przystanku MPK Hospicjum Małego Księcia,
przekazano uwagi do Zarządu Transportu Miejskiego, po rekontroli stwierdzono, że kosz
został naprawiony.

• ul. Główna – śmieci w pasie drogi, zgłoszone do Biura Miejskiego Architekta Zieleni.
• ul. Gnieźnieńska – worki z odpadami w pasie drogi, przekazano do ZDIM.
• ul.  Gnieźnieńska  –  interwencja  dotycząca  nieuprzątnięcia  odchodów  po  psie  przez

właściciela, nałożono MKK na właściciela czworonoga.
• ul.  Nałęczowska  –  na  odcinku  od  ul.  Sławin  do  ul.  Ślężan  pryzmy  zgrabionych  liści

pozostawionych  na  chodniku,  zgłoszono  do  MAZ  i  ZDIM,  po  rekontroli  stwierdzono,
że nieprawidłowości zostały usunięte.

• ul.  Wygon  –  na  placu  zabaw  przepełniony  kosz  na  odpady  oraz  duże  zaśmiecenie,
przekazano uwagi do WGK, po przeprowadzonej rekontroli  stwierdzono, że teren został
uprzątnięty.

• ul.  Główna/  Świetlista  –  przewrócone  ogrodzenie,  skontaktowano  się  z  właścicielem
ogrodzenia, nakazano usunąć nieprawidłowości, przeprowadzono rekontrolę, stwierdzono
że  ogrodzenie zostało naprawione.

• ul.  Strumykowa  –  zaśmiecony  teren  ZDIM  oraz  WGK,  uprzątnięto  przy  pomocy  osób
osadzonych.

• ul. Krystaliczna – zawężenie pasa drogi przez ustawianie palet, przeprowadzono rozmowę
z właścicielem posesji, nakazano usunąć palety, palety usunięte.

• ul.  Promienista  –  kontakt  z  właścicielem  posesji  w  sprawie  deklaracji  na  wywóz
nieczystości, ustalono termin zawarcia deklaracji, właściciel dostosował się do zaleceń.

• ul. Główna – na skarpie dwa martwe lisy, przekazano do schroniska, lisy usunięte.
• ul. Wądolna – przepełniony kosz na odpady na przystanku MPK Wądolna 02, przekazano

do ZTM, kosz opróżniono.
• ul. Gnieźnieńska, Lubuszan, Ślężan, Strumykowa, Opolan, Słupian –  zaśnieżone chodniki,

przekazano informację do ZDIM, po przeprowadzonej rekontroli stwierdzono, że chodniki
zostały odśnieżone i posypane.

• ul.  Ślężan – nieodśnieżone przystanki  Ślężan 01 i  02,  przekazano informację do ZTM,
po przeprowadzonej rekontroli stwierdzono, że przystanki zostały odśnieżone.

• ul.  Szerokie  –  nieodśnieżone,  śliskie  schody prowadzące  do  ul.  Wądolnej,  przekazano
do ZDIM, po rekontroli stwierdzono, że schody zostały odśnieżone.



• ul. Sławin – zanieczyszczona działka WGK, uprzątnięto przy pomocy osób osadzonych.
• ul. Morawian – zanieczyszczona działka WGK, uprzątnięto przy pomocy osób osadzonych.
• ul.  Sławin/  Wołynian  –  przepełniony  kosz  metalowy  na  odpady,  przekazano  do  ZDIM,

rekontrola wykazała, że kosz został opróżniony.
• ul.  Siewierzan  –  zanieczyszczony  pas  drogi  –  teren  zielony,  przekazano  do  BMAZ,

po przeprowadzeniu rekontroli stwierdzono, że teren został uprzątnięty.
• ul.  Siewierzan – ubytki  w nawierzchni  jezdni,  zgłoszono do ZDIM, rekontrola wskazała,

żeubytki zostały uzupełnione.
• ul.  Ślężan  –  zanieczyszczona  i  zachwaszczona  działka  WGK,  przekazano  informację

do zarządcy, teren uprzątnięto i wykoszono.
• ul. Wądolna przy ul. Deszczowej – interwencja dotycząca składowania dużej ilości zużytych

opon.
• ul. Wołynian – ubytki w nawierzchni jezdni, przekazano do ZDIM, ubytki uzupełnione.
• ul. Wołynian – zanieczyszczona działka prywatna, kontakt z właścicielem, ustalono termin

uprzątnięcia, przeprowadzono rekontrolę – działka czysta.
• ul. Pszowian – niezabezpieczony budynek, wystosowano pismo do Nadzoru Budowlanego.
• ul.  Gnieźnieńska – wyrwany znak drogowy,  przekazano do ZRIM,  rekontrola wykazała,

że znak został naprawiony.
• ul.  Lędzian  –  wysokie  chwasty  na  działkach  WGK,  sporządzono  dokumentację

fotograficzną, sporządzono pismo do WGK, teren wykoszony.
• ul.  Wądolna  –  ubytki  w  nieutwardzonej  części  jezdni,  zgłoszono  do  ZDIM,

ubytki uzupełnione.
• ul. Główna – zanieczyszczony pas drogi, uprzątnięty przy pomocy osób osadzonych.
• ul.  Nałęczowska  94  –  przewrócony  trójnóg  reklamowy,  zgłoszono  do  osoby

odpowiedzialnej, po przeprowadzonej rekontroli nieprawidłowości usunięte. 
• ul. Strumykowa 47 – zapadnięta kostka chodnikowa przy studzience Orange, przekazano

do pracownika Orange uwagi, po przeprowadzonej rekontroli nieprawidłowości usunięte.
• ul.  Morawian  –  zanieczyszczona  działka  prywatna,  ustalono  właściciela,  nakazano

uprzątnięcie we wskazanym terminie, przeprowadzono rekontrolę -  działka czysta.
• ul. Wądolna – zanieczyszczona działka WGK, uprzątnięta przy pomocy osób osadzonych.
• ul. Bobrzan – zaśmiecony pas drogi i porzucony stary metalowy kosz na odpady, usunięto

nieprawidłowości przy pomocy osób osadzonych.
• ul.  Sławin/Nałęczowska – przewrócony kontener na odzież używaną, przekazano uwagi

do osoby odpowiedzialnej, przeprowadzono rekontrolę, pojemnik ustawiony.
• ul.  Świetlista  od Krystalicznej  –  wysokie  chwasty w pasie  drogi,  przekazano do BMAZ,

rekontrola wykazała, że pas drogi został wykoszony.
• ul. Główna – wysokie chwasty w pasie drogi, przekazano do BMAZ, rekontrola wykazała,

że pas drogi został wykoszony.
• ul. Wojciechowska przy pętli MPK – zanieczyszczona działka, zgłoszono do WGK, teren

uprzątnięto.
• ul. Wądolna szlak rowerowy czerwony – zanieczyszczony teren, po sprawdzeniu terenu

okazało  się,  że  teren  w  miejscu  zaniedbań  porządkowych  należy  do  Gminy  Jastków,
przesłano pismo do Gminy z uwagami od osoby zgłaszającej.

• ul.  Gnieźnieńska  –  zanieczyszczona  działka  WGK,  uprzątnięta  przy  pomocy  osób
osadzonych.

• ul. Gnieźnieńska na wys. ul. Św. Wojciecha – porzucone worki z odpadami, przekazano
informację do MAZ, worki zostały usunięte.

• ul.  Bużan  6  –  zapadnięta  ziemia  przy  chodniku,  przekazano  informację  do  ZDIM,
nieprawidłowości usunięte.

• ul.  Wądolna  –  na  przystanku  MPK  stwierdzono  martwą  sójkę,  przekazano  informację
do schroniska, przeprowadzono rekontrolę, sójka usunięta.

• ul.  Wądolna  –  uszkodzona  wiata  przystankowa,  przekazano  uwagi  do  ZTM,
przeprowadzono rekontrolę, wiata została naprawiona.

• ul.  Wądolna –  wzdłuż  rzeki  CZECHÓWKA powalone  drzewa oraz  duża ilość  barszczu
Sosnowskiego.  Otaśmowano  niebezpieczny  teren,  sporządzono  dokumentację
fotograficzną, sporządzono pisma do WGK i BMAZ, przeprowadzono rekontrolę – barszcz
Sosnowskiego usunięty.



• ul. Biskupińska 86,94 – worki z odpadami w pasie drogi, przekazano informację do BMAZ,
usunięto przy pomocy osób osadzonych.

• ul.  Biskupińska   –  zaniedbania  porządkowe  przy  kontenerach  na  odpady,  wykonano
dokumentację  fotograficzną,  ustalono  właściciela  posesji,  nakazano  uprzątnąć
we wskazanym terminie, po przeprowadzeniu rekontroli teren czysty.

• ul. Sławin – oberwany kosz na śmieci na przystanku  MPK, przekazano informację do ZTM,
rekontrola wskazała, że kosz został naprawiony.

• ul.  Sobótki/Nałęczowska  –  przepełniony  kosz  na  śmieci,  zgłoszono  do  ZDIM,
po przeprowadzonej rekontroli śmietnik opróżniony.

• ul.  Nałęczowska – nawożenie błota  z  budowy,  rozmowa z właścicielem nieruchomości,
który niezwłocznie wysłał pracowników do oczyszczenia jezdni.

• ul.  Sławin  naprzeciwko  posesji  Sławin  1  –  przepełniony  kontener  na  odzież  używaną,
przekazano  nieprawidłowości  osobie  odpowiedzialnej  za  kontener,  przeprowadzono
rekontrolę, odzież została usunięta.

• ul. Bobrzan w kierunku ul. Sławin porzucony kontener, tworzenie się dzikiego wysypiska
śmieci, usunięto zaniedbania przy pomocy osób osadzonych.

2. Miejsca pod stałą kontrolą
• ul. Sobótki, Nałęczowska, Główna – kontrole pod kątem wypuszczania psów bez nadzoru.
• ul. Biskupińska – kontrole pod kątem podrzucania śmieci.
• ul. Gnieźnieńska – kontrole pod kątem wyprowadzania psów.
• ul.  Sławin  w pobliżu  sklepu  Lewiatan,  ul.  LĘDZIAN plac  zabaw –  kontrole  pod  kątem

spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem.
• ul. Wądolna, Główna , Strumykowa – kontrole pod kątem podrzucania śmieci.
• ul. Nałęczowska 14 – kontrola pod kątem niszczenia roślinności przeznaczonej do użytku

publicznego
• ul.  Strumykowa  w  pobliżu  stacji  TRAFO  –  kontrole  pod  kątem  spożywania  alkoholu

izaśmiecania
• ul. Wygon plac zabaw – kontrole pod kątem spożywania alkoholu.

3. Tereny uprzątnięte przy pomocy osób osadzonych w Areszcie Śledczym:
W roku 2019 uporządkowano 11 miejsc na terenie dzielnicy. 

4. Cele na rok 2020
Dalsza kontrola terenu dzielnicy pod kątem spożywania alkoholu oraz przebywania osób

bezdomnych.  Będą  prowadzone  kontrole  osób  wyprowadzających  psy  oraz  podejmowane
działania w celu uprzątnięcia miejsc zaśmieconych. 


