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

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• Al. Zygmuntowskie – zaśmiecone koryto rzeki Bystrzyca. Wykonano dokumentację
fotograficzną, sporządzono notatkę służbową oraz pismo do zarządcy terenu.
Po wykonaniu prac porządkowych została sporządzona dokumentacja fotograficzna.
• Al. Zygmuntowskie 3 - zaśmiecona działka Gminy Lublin, wykonano dokumentację
fotograficzną, sporządzono pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Lublinie. Posprzątano.
• ul. Włościańska – zalegające gałęzie w pasie drogi, wykonano dokumentację fotograficzną,
sporządzono pismo do właściciela terenu Zarządu Dróg i Mostów Urzędu Miasta
w Lublinie. Posprzątano.
• ul. Włościańska-Dzierżawna – zaśmiecony teren działki Polski Cukier, korespondencja
z Cukrownią Krasnystaw – teren posprzątany, wykonano dokumentację fotograficzną.
• ul. Fabryczna – zaśmiecone tereny zielone przy korycie rzeki Czerniejówka – wykonano
dokumentację fotograficzną, skierowano pismo do właściciela terenu Zarządu Dróg
i Mostów Urzędu Miasta Lublin. Posprzątano.
• ul. Plac Dworcowy – zaśmiecona zajezdnia autobusowa wykonano dokumentację
fotograficzną, notatkę służbową oraz pismo do Zarządu Dróg i Mostów Urzędu Miasta
w Lublinie. Posprzątano.
• ul. Kunickiego – Pl. Bychawski, zaśmiecony oraz porośnięty wysoką trawą pas drogi.
Sporządzono pismo do Zarządu Dróg i Mostów Urzędu Miasta w Lublinie –
teren wykoszono i posprzątano.
• al. Zygmuntowskie, zaśmiecony teren za przystankiem Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego od strony rzeki Bystrzycy, wykonano dokumentację fotograficzną
sporządzono pismo do Zarządu Dróg i Mostów Urzędu Miasta w Lublinie. Posprzątano.
• ul. Ciepła - Przeskok -zaśmiecony teren, sporządzono pismo do Wydziału Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta Lublin. Posprzątano.
• ul. Stadionowa od strony Parku Ludowego zaśmiecony teren, sporządzono pismo
do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Lublinie. Posprzątano.
• ul. Dworcowa, Młyńska - niepełne oznakowanie miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych - sporządzono pismo do właściciela terenu o uzupełnienie
oznakowania. Oznakowanie uzupełniono.
• ul. Piłsudskiego Park Ludowy - zaśmiecone tereny sporządzono pismo do Wydziału
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Lublinie celem usunięcia zaniedbań. Zaniedbania
usunięto.
• ul. Dworcowa - parking pod wiaduktem Lubelskiego Lipca 80 - zaśmiecony teren wykonano
dokumentację fotograficzną sporządzono pismo do właściciela terenu Zarządu Dróg
i Mostów. Urzędu Miasta w Lublinie. Parking posprzątany.
• ul. Gazowa - wulgaryzmy wymalowane na murze rozlewni gazu, kontakt z kierownictwem
GASPOLU w Lubartowie - napis zamalowany.
• ul. Kunickiego - przejście pod wiaduktem kolejowym - uszkodzona kostka brukowa teren
zanieczyszczony wykonano dokumentację fotograficzną sporządzono pismo do Zarządu
Dróg i Mostów Urzędu Miasta Lublin – posprzątano.
• ul. Przeskok - zaśmiecony teren gabarytami. Sporządzono pismo do właściciela terenu
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Teren posprzątany.
• ul. Dworcowa - zaśmiecony parking pod Wiaduktem Lubelskiego Lipca 80. Sporządzono
pismo do właściciela terenu Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. Parking posprzątany.
• ul. 1-go Maja 9 - przepełnione pojemniki na odpady komunalne. Kontakt z administratoremzaniedbania usunięte.
• ul. 1-go Maja 31 - zaśmiecony teren zielony. Skierowano pismo do właściciela terenu
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Zaniedbania usunięte.
• ul. Wolska 2-8 - załamany dach garażu. Sporządzono pismo do zarządcy ww. terenu to jest
Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie celem zabezpieczenia lub ewentualnej
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naprawy.
ul. Kunickiego 12 - zaśmiecony dach ciągu garażowego. Sporządzono pismo do właściciela
terenu Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie celem usunięcia zaniedbań.
W trakcie realizacji.
ul. Młyńska - pozostawiony pojazd na parkingu miejskim od dłuższego czasu nie używany
sporządzono pismo przewodnie do właściciela terenu Zarządu Dróg i Mostów Urzędu
Miasta Lublin w celu usunięcia pojazdu na parking strzeżony MKK - pojazd odholowany.
ul. Młyńska – zaśmiecony parking sporządzono pismo do właściciela terenu Zarząd Dróg
i Mostów w Lublinie. Zaniedbania usunięte.
ul. Dzierżawna od strony rzeki Bystrzyca - remont kanału burzowego. Sprawdzenie
zezwoleń na dojazd do ww. obiektu.
ul. Dworcowa 4 – zanieczyszczony teren przez osoby bezdomne za dawnym Dworcem
PKS Lublin Południe. Sporządzono pismo przewodnie do właściciela terenu Wydziału
Gospodarki Komunalnej w Lublinie celem usunięcia zaniedbań. Teren posprzątany.
ul. Plac Bychawski 3 - wywrócone pojemniki na odpady komunalne. Rozmowa w KSJ
ul. Miła 6 Lublin w sprawie zaniedbań – pojemniki w ten sposób są przygotowane do
zabrania przez firmę świadczącą usługę na wywóz nieczystości. Pojemniki usunięte.

2. Sprawy dotyczące osób bezdomnych
Skontrolowano 4 miejsca przebywania osób bezdomnych. Kontrole prowadzone były
również we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.
3. Miejsca objęte stałym nadzorem
• ul. Plac Dworcowy - parking miejski – kontrole pod kątem wyłudzania pieniędzy przez
osoby bezdomne od kierowców parkujących w ww. miejscu.
• ul. Dworcowa - Park Ludowy kontrole pod kątem prawidłowości wyprowadzania
psów,spożywania alkoholu.
• ul. Dworcowa - teren po byłym dworcu Państwowej Komunikacji Samochodowej Lublin
Południe kontrole pod kątem przebywania osób bezdomnych jak i spożywania alkoholu.
• ul. Plac Dworcowy - ul. Gazowa teren zielony po byłym Dworcu Państwowej Komunikacji
Samochodowej Lublin Południe -załatwianie potrzeb fizjologicznych przez osoby
bezdomne.
• ul. 1-go Maja – prawidłowości wyprowadzanie psów oraz sprzątanie po nich.
• ul. Krochmalna 29 Szkoła Podstawowa nr 17 - kontrole pod kątem niszczenia elewacji
budynku oraz spożywania alkoholu przez młodzież przebywającą na boiskach szkolnych.
• ul. Krochmalna 41 plac zabaw – spożywanie alkoholu, dewastacji mienia i zakłócania ciszy
nocnej.
• ul. Kunickiego 12 - spożywanie alkoholu, zakłócanie ciszy nocnej.
• ul. 1-go Maja 6 sklep „Żabka” - spożywanie alkoholu w najbliższym otoczeniu sklepu.
• ul. Widok 2 sklep „Sarenka” - spożywanie alkoholu w najbliższym otoczeniu sklepu.
• ul. Dzierżawna, Wapienna - nielegalny przejazd przez most – kontrole + obserwacje ww.
terenu pod kątem niszczenia wału przeciwpowodziowego.
• ul. Radzikowska 36 - kontrole pod kątem przebywania osoby żyjącej w trudnych warunkach
bytowych - odmawiającej pomocy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie (okres
zimowy).
• ul. Ciepła LKJ teren przy rzece Bystrzyca - opuszczony budynek teren należący do Gminy
Lublin sporządzono pismo informacyjne do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miejskiego Lublin celem zabezpieczenia ww. obiektu przed dostaniem się osób
postronnych - bezdomnych.
4. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym
Spowodowano uprzątnięcie 7 miejsc na terenie dzielnicy.
5. Cele na 2020 rok
Kontrolowane będą tereny dzielnicy pod kątem prawidłowego parkowania pojazdów,
niszczenia roślinności, miejsca przebywania osób bezdomnych jak również monitorowanie terenów

pod kątem czystości, monitorowanie terenów zielonych pod kątem koszenia traw w okresie letnim
a w okresie zimowym utrzymanie ciągów pieszych jak i jezdnych (przekazywanie odpowiednim
instytucjom zastrzeżeń celem usunięcia zaniedbań). Ponadto szczególna uwaga poświęcona
będzie na zlokalizowaniu pojazdów długotrwale nieużywanych na terenie dzielnicy i sukcesywne
doprowadzanie do ich usunięcia jak również kontrola pod kątem prawidłowości przy
wyprowadzaniu psów oraz kontrole zawarcia umów na wywóz nieczystości z posesji.

