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

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy

• Barwna – zaśmiecona działka, na skutek działań podjętych przez dzielnicowego działka
została uporządkowana, śmieci uprzątnięto,

• Wólczańska – bardzo duża ilość odpadów różnych została podrzucona na nieogrodzoną
działkę, wskutek działań podjętych przez dzielnicową sprawca został ukarany mandatem
karnym, uprzątnął zaśmiecony teren w wyznaczonym terminie,

• Wólczańska – worki  z trocinami zostały podrzucone na nieogrodzoną działkę,   wskutek
działań podjętych przez dzielnicową sprawca został  ukarany mandatem karnym i zabrał
odpady wyznaczonym terminie

• Wólczańska  –  dzikie  wysypisko  śmieci  na  działce,  wskutek  działań  podjętych  przez
dzielnicową działka została uprzątnięta

• Abramowicka – zaśmiecony trawnik, na skutek działań podjętych przez dzielnicową trawnik
uprzątnięto

• Osmolicka – zaśmiecony teren parkingu odpadami komunalnymi oraz uschniętymi liśćmi –
teren Zarządu Dróg i  Mostów – na skutek działań podjętych przez dzielnicowego teren
parkingu uprzątnięto

• Żeglarska – zaśmiecona działka, na skutek działań podjętych przez dzielnicowego działka
została uprzątnięta

• Abramowicka  pętla  MPK  –  zaśmiecony  teren,  na  skutek  czynności  podjętych  przez
dzielnicowego teren został uprzątnięty

• Abramowicka – nieporządek wokół kontenerów na odzież, na skutek czynności podjętych
przez dzielnicowego teren został uprzątnięty

• Klonowica - nieporządek wokół kontenerów na odzież, na skutek czynności podjętych przez
dzielnicowego teren został uprzątnięty

• Klonowica, Szymonowica – oblodzony, nieodśnieżony chodnik, na skutek działań podjętych
przez  dzielnicową  zaniedbania  dotyczące  zimowego  utrzymania  dróg  zostały  usunięte,
zarządcy terenu przypomniano o jego obowiązkach, 

• Abramowicka 28 – błoto na poboczu związane z przebudową drogi utrudnia dojście do
sklepu  Stokrotka,  na  skutek  rozmowy  dzielnicowej  z  kierownictwem  firmy  STRABAG
miejsce zostało oczyszczone z błota,

• Wólczańska - stare, suche drzewa rosnące przy rzece Czerniejówka stanowią zagrożenie
dla  życia,  zdrowia  i  mienia  mieszkańców,  jedno  z  drzew runęło  na  ogrodzenie  posesji
niszcząc je, o problemie niebezpiecznych drzew powiadomiono Państwowe Gospodarstwo
Wodne  Wody  Polskie,  stan  prawny  nieruchomości  stanowiącej  powierzchniowe  wody
płynące jest nieuregulowany

• Wólczańska  –  w kilku  miejscach  gałęzie  wystają  poza  ogrodzenie  posesji  co  utrudnia
przejazd pojazdów i uszkadza karoserię aut, po rozmowie z mieszkańcami gałęzie zostały
skrócone

• Wólczańska – suche gałęzie wysokich drzew rosnących przy ogrodzeniu posesji zagrażają
przechodniom, na skutek działań podjętych przez dzielnicową zaniedbania zostały usunięte

• Odległa  –  kontrola  w  firmie  produkującej  meble  dotycząca  sposobu  pozbywania  się
odpadów,  właściciel  został  ukarany  mandatem  karnym  i  zobowiązany  do  podpisania
umowy na wywóz nieczystości, na skutek działań podjętych przez dzielnicową właściciel
firmy podpisał umowę,

• Odległa  –  kontrola  w  firmie  działającej  od  niedawna,  właściciel  został  pouczony  przez
dzielnicową  o  obowiązku  podpisania  umowy  na  wywóz  odpadów,  wywiązał  się  w
wyznaczonym terminie

• Odległa  –  kontrola  w  firmie  dotycząca  umowy  na  wywóz  odpadów,  właściciel  został
pouczony przez dzielnicową o jego obowiązkach i zobowiązał się do podpisania umowy

• Abramowicka  –  baza  STRABAG  –  hałas,  zakurzenie  okolicy,  podczas  napraw sprzętu
zakłócanie ciszy nocnej,  na skutek dobrych relacji  dzielnicowego z kierownictwem firmy
STRABAG uciążliwości dla mieszkańców posesji są łagodzone,



• Abramowicka – zabłocona ścieżka rowerowa oraz chodnik, tworzą się kałuże, przekazano
pismem do ZDiM

2. Zaniedbania porządkowe w trakcie realizacji:

• Odległa  –  nieprzyjemny  zapach  wydobywający  się  z  wentylacji  zakładu  stolarskiego
utrudnia  okolicznym  mieszkańcom  normalne  funkcjonowanie,  dzielnicowa  kilkukrotnie
przeprowadziła rozmowę z właścicielem firmy, który przedstawił aktualną umowę na wywóz
odpadów. W sprawie zostały również przeprowadzone rozmowy z pracownikiem Wydziału
Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  Lublin  oraz  z  pracownikami  Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie,  sprawę przekazano pismem do WOŚ UM
Lublin 

• Żeglarska – zaśmiecona działka, kontakt z właścicielem
• Żeglarska – dzikie wysypisko śmieci, kontakt z właścicielem
• Makowa 4c – kontrole dotyczące spalania odpadów w piecu

3. Sprawy dotyczące osób bezdomnych

Skontrolowano 1 miejsce przebywania osób bezdomnych – jedna osoba pod stałą opieką 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

4. Miejsca pod stałą kontrolą:

• Abramowicka  –  systematyczne  kontrole  p/w  polewania  powierzchni  bazy  wodą  co
zapobiega kurzeniu się, dokuczliwy hałas z bazy sprzętu ciężkiego,

• Abramowicka  – żebractwo na parkingu sklepu BIEDRONKA ,
• Wólczańska – psy bez opieki na drodze, spalanie odpadów,
• Podleśna - podrzucanie śmieci do lasu, spalanie odpadów,
• Żeglarska (gruntowa) – podrzucanie śmieci, bezdomni,
• Abramowicka – kontrole dotyczące spożywania alkoholu w pobliżu sklepu 
• Żeglarska  –  osoba  bezdomna,  podopieczna  MOPR  przebywająca  w  opuszczonych

altanach działkowych, stałe kontrole 
• Stała  współpraca  z  Wydziałem  Ochrony  Środowiska  dotycząca  deklaracji  na  wywóz

nieczystości z posesji 
• Barwna  –  kontrole  dotyczące  wypalania  odpadów  w  ognisku,  zaśmiecania  lasu  oraz

spożywania alkoholu
• Stałe kontrole dotyczące niszczenia trawników.

5. Cele na 2020 rok

W 2020 roku w dzielnicy Abramowice będą kontynuowane intensywne kontrole dotyczące
właścicieli  psów  pod  względem  prawidłowej  opieki  nad  nimi  jak  również  kontrole  spalania
właściwego opału w domkach jednorodzinnych, składowania odpadów i kompostowania, porządku
na posesjach. Planowane są również kontrole koszenia suchych traw na nieużytkach co uchroni
przed ich ewentualnym pożarem,  kontrole dotyczące zaśmiecania terenu przy rzece Czerniejówka
oraz  spożywania  alkoholu  w  miejscach  niedozwolonych.  Miejsca,  w  których  dochodzi  do
niszczenia mienia będą pod stałą kontrolą. Pełniony będzie nadzór nad właściwym parkowaniem w
stałych  miejscach  w  okolicy  ul.  Abramowickiej  i  Podleśnej.  Stała  i  ścisła  współpraca  z  Radą
Dzielnicy  Abramowice  oraz  Radnymi  Miejskimi  rozwiąże  wiele  problemów  nurtujących
mieszkańców dzielnicy. 


