
SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI 
ZA 2020 r.

                                      
                         

   Dzielnica Bronowice w Lublinie 

1. Zaniedbania porządkowe zlecone , zrealizowane :

• Łęczyńska  30 – zaśmiecona działka, po kontakcie  z właścicielem- została sprzątnięta.
• Składowa 22 –24 na ulicy rozbite szkło, zostało sprzątnięte we własnym zakresie. 
• Krzemionki  4  –  na  ogrodzeniu  częściowo porwany  i  zdewastowany baner  reklamowy,  

kontakt z właścicielem - baner został usunięty. 
• Wrońska  6  B  –  rozbiórka  budynku  pustostan  prowadzona  przez  firmę  prywatną

po wykonaniu prac teren został wyrównany i sprzątnięty.
• Chemiczna 10 – zaśniecony teren PKP , na wskutek działań dzielnicowego - posprzątano.
• Wrońska 10 – błoto na jezdni, zgłoszenie się nie potwierdziło, stałe kontrole
•  Drewniana 6 - 8 – zaśmiecony chodnik przed posesją, problem został zgłoszony do Zarządu

Nieruchomości Komunalnych, zaniedbania usunięto, 
• Zgodna  do  Firlejowskiej  –  zaśmiecony  pas  drogi,  przekazano  do  realizacji  do  Biura  

Miejskiego Architekta Zieleni- teren sprzątnięty, 
• Zgodna vis  avis  nr  14-  nieprzyzwoite  napisy,  rozmowa z  właścicielem,  napisy  zostały  

zamalowane.
• Plagego  i  Laśkiewicza  15-  psy  na  terenie  nieruchomości  są  zaniedbane  oraz  gołębie

zanieczyszczają balkony bloku znajdującego się na ul. Rolna 4 w Lublinie. Po rozmowie
z właścicielem  w/w  nieruchomości  i  obchodzie  dzielnicowego   powyższe  zarzuty
nie potwierdziły się.

• Jaskółcza  13  -  na  drodze  publicznej  ma  jeździć  nieletni  na  skuterze  przyczyniając  się
do zakłócania spokoju mieszkańcom bloku. W chwili kontroli takiego faktu nie stwierdzono.

• Jaskółcza  –  od  wjazdu  aż  do  końca  ulicy   ubytki  w  jezdni  przekazano  do  realizacji,  
która została zrealizowana przez KPRD.

• Drewniana 12-13- zaśmiecone działki prywatne, kontrola nie potwierdziła zgłoszenia.
• Majdanek 10 – budynek administrowany przez LUB- KOM, śmieci pod schodami klatki  

schodowej, rozmowa z administratorem budynku, klatka schodowa czysta.
• Przecznica  –  rozkopana  droga  gruntowa  przez  dewelopera  dokonującego  przyłącza,

w czasie kontroli nie stwierdzono uszkodzonej drogi.
• Rozdroże 16 a Wrońska – śmieci w pasie drogi, przekazano do Zarządu Dróg i Mostów. 
• Zgodna a Składowa – zaśmiecona działka w utrzymaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej,

przekazano do realizacji, zaniedbania usunięte.
• Bronowicka 18 a 20- zwisające gałęzie nad ulicą przekazano do oceny do Biura Miejskiego 

Architekta Zieleni.
• Pogodna 30 – pojazd długotrwale nieużytkowany w pasie drogi, przeprowadzono  rozmowę

z właścicielem,  auto zostało usunięte.
• Firlejowska 24 -  postój  pojazdu na trawie-  niszczenie  zieleni  przeznaczonej  do użytku  

publicznego, w chwili kontroli zgłoszenie się nie potwierdziło.
• Wrońska  a  Rozdroże  –  zaśmiecona  działka,  przeprowadzono  obchód  terenu,

nie potwierdzono zgłoszenia.
• Rudlickiego 17- worki z  gruzem po remoncie mieszkania składowane na trawniku pod  

drzewem, rozmowa z wykonawcą remontu powyższe miejsce zostało uzgodnione
z zarządcą terenu tj. PSM Kolejarz i zostaną zabrane po zakończeniu remontu.



• Krańcowa 110  a  112  –  brudne  kontenery  na  szkło  –  rozmowa z  Wydziałem Ochrony  
Środowiska -  zostały umyte.

• Droga  Męczenników  Majdanka  22  a  24  –  na  terenie  skweru  został  zbudowany  cokół,
na którym  ma  stanąć  pomnik  Prymasa  Wyszyńskiego,  Rada  Dzielnicy  Bronowice  

oczekiwała na pozwolenie montażu pomnika.
       •     Mieszczańska 2 – nieprzyjemny zapach, który wydobywa się z szamba- rozmowa  

z właścicielem, kontrola umowy i rachunku na jego wywóz.
       •    Biłgorajska  1  –  przepełnione  szambo,  rozmowa  z  właścicielem  jest  opróżniane  

na zgłoszenie mieszkańców.
     •    Bronowicka – zaśmiecony teren przy ławeczkach znajdujących się nad rzeką przekazano 

do realizacji do Biura Miejskiego Architekta Zieleni -  sprzątnięte.
       •     Gilowa  5- zaśmiecony teren - nie potwierdzono.
       •     Gilowa 18 – pies szczeka w godzinach nocnych, rozmowa z właścicielem, poinformowano 

o konsekwencjach prawnych.
       •      Majdan Tatarski – śmieci na terenie zielonym, przekazano do realizacji do Biura 

Miejskiego Architekta Zieleni - sprzątnięte.
        •       Krańcowa 106 a – targowiska, kontrola pod kątem przestrzegania zaleceń noszenia  
maseczek, rozmowa ze sprzedawcami i klientami.
       •      Łabędzia 3 –kontrole pod kątem parkowania za znakiem ,,zakaz zatrzymywania się’’- 

wobec sprawców wykroczeń zastosowano środki karne przewidziane prawem
       •      Chemiczna do Walentynowicz – zaśmiecony pas drogi, przekazano do realizacji przez 

            ZDIM.
       •      Chemiczna – Makro – śmieci w pasie drogi, kontrola - nie stwierdzono. 
       •      Hanki Ordonówny – nieprawidłowe parkowanie, kontrola - nie stwierdzono.
       •      Łęczyńska 26 – uszkodzona studzienka w jezdni – kontrola - nie stwierdzono.    
       •      Zimowa 2 – duże drzewo -wierzba zagraża bezpieczeństwu nieruchomości- przekazano do

            Biura Miejskiego Architekta Zieleni w celu redukcji korony.
        •       Jesienna 14 – przepełniony i śmieci wokół kontenera na odpady niebezpieczne przekazano

            do Wydziału Ochrony Środowiska - posprzątane.
        •       Bronowicka wał nad rzeką – przewrócone drewniane figurki, przekazano do zarządcy     

            terenu, figurki zostały ustawione do pionu.
        •      Bronowicka 15 – w pasie drogi na chodniku bez zezwolenia ustawione rusztowanie, 

            rozmowa z właścicielem, rusztowanie zostało zdemontowane.     
        •      Park Bronowicki – spalone żarówki w lampach oświetlające park, przekazano do zarządcy 

            terenu WGK, żarówki zostały wymienione.
       •      Krańcowa 110 – postój pojazdu nieuprawnionego w miejscu przeznaczonym dla osoby 

          niepełnosprawnej, kontrola nie stwierdzono, poza tym stwierdzono nieprawidłowe 
 oznakowanie terenu, który należy do Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

       •      Rondo Kasprzaka – w pasie drogowym na terenie zielonym zalegające liście -  przekazano
             do realizacji do Biura Miejskiego Architekta Zieleni -  liście zostały sprzątnięte.

        •       Zgodna 3 - brak znaku drogowego ,,zakaz skrętu w prawo’’-  przekazano do ZDIM, znak 
został uzupełniony.

       •     Składowa i Zgodna – zaśmiecony pas drogi, przekazano do realizacji ZDIM, teren został 
          sprzątnięty.

         •      Składowa 13 – gruz w workach złożony przy ścianie budynku, został zabrany przez  
właściciela. 

         •       Łęczyńska 32 - gruz po remoncie mieszkania, został sprzątnięty przez inwestora.
         •       Drewniana 6 – śmieci przy kontenerach na śmieci, przekazano administracji    

Konkret, posprzątane.
         •       Szklana a Wrońska – płyta paździerzowa pod wpływem wiatru fruwa przy przejściu przez

tory kolejowe, w chwili kontroli nie stwierdzono.



2.   Miejsca pod stałą kontrolą:

• Biłgorajska 35, 20 - spożywanie alkoholu przy sklepach spożywczych, stałe kontrole.
• Plagego  i  Laśkiewicza   - spożywanie alkoholu, stałe kontrole. 
•  Pogodna 32 nowy plac zabaw - spożywanie alkoholu, psy bez nadzoru stałe kontrole.          

 Park  Bronowicki  -  spożywanie  alkoholu,  psy  biegające  luzem,  osoby  bezdomne   stałe      
kontrole.

• Biłgorajska a Zgodna – dewastacje znaków drogowych, stałe kontrole.
• Lotnicza 8 prześwit – spożywanie alkoholu, stałe kontrole.
• Pogodna 28a, 42 – spożywanie alkoholu, postój na trawie stałe kontrole.
• Droga  Męczenników  Majdanka  32-  42  –  niesprzątanie  po  psach,  spożywanie

alkoholu,stałe kontrole.
• Sokola 11-15- postój pojazdów na trawie, niszczenie roślinności przeznaczonej do użytku

publicznego.
•  Sowia 3, Jastrzębia 4, Puchacza 6 – spożywanie alkoholu na placach zabaw, pod stałym

nadzorem dzielnicowego
• Sokola 17 – gromadzenie się młodzieży, spożywanie alkoholu, stałe kontrole.
•  Lotnicza 4-6 – plac zabaw, spożywanie alkoholu, dewastacje, stałe kontrole.

3.       Kontrola pojazdów długotrwale nieużytkowanych na terenie osiedla,w wyniku 
działań dzielnicowego trzy pojazdy zostały usunięte z następujących ulic:

•   Pogodna 30    
•   Wrońska 5
•   Bronowicka 38

W  następnym  roku  zamierzam  dalej  kontrolować  miejsca,  w  których  odbywa  się
spożywanie alkoholu próbując je zminimalizować, przebywanie osób bezdomnych nieprawidłowe
parkowanie pojazdów. Problemem są również wraki pojazdów, które po ich zlokalizowaniu będą
w kolejności usuwane na koszt ich właścicieli. Podczas pełnienia pracy w swoim rejonie będę dalej
kontrolował  miejsca wyprowadzania psów oraz sprzątania  po nich.  Zaśmiecone tereny miejskie
będą sprzątane  ze współpracą z Urzędem Miasta Lublin.


