
Wykaz działań podjętych w roku 2020 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin 
w Dzielnicy Czechów Północny

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy

• ul. Harnasie 3 -zaśmiecony chodnik, parking teren zielony – przekazano do Zarządu Dróg

i Mostów oraz do Biura Miejskiego Architekta Zieleni – uprzątnięto.

• ul Koncertowa – na wysokości budynku Operowa zaśmiecony trawnik w pasie – przekazano

do Biura Miejskiego Architekta Zieleni - trawnik posprzątany.

• ul.  Harnasie  21 -  zanieczyszczony pas  drogi  w okolicy parkinów -przekazano do Biura

Miejskiego Architekta Zieleni -posprzątano 

• ul.  Króla  Rogera  –  niepełne  oznakowanie  drogi  uwagi  przekazano  do  Zarządu  Dróg

i Mostów.

• ul. Leszetyckiego – kontrole wyprowadzania psów i sprzątania po nich – nie stwierdzono

nieprawidłowości.

• ul.  Koncertowa  -wysoka  trawa  w  pasie  drogi  utrudniająca  wyjazd-  przekazano  Biura

Miejskiego Architekta Zieleni - wykoszono

• ul. Dereckiego skrzyżowanie z Poligonową – błoto na jezdni spływające z okolicznych pól –

przekazano do ZDiM -usunięto zaniedbania.

• ul.  Dereckiego  -dzikie  zwierzęta  wałęsające  się  po  drogach,  będące  zagrożeniem  dla

mieszkańców – prowadzone kontrole przez patrole Straży Miejskiej w rejonie zabudowań.  

• ul.  Koncertowa  –  zabłocona  jezdnia  przy  wyjeździe  z  budowy,  zwrócono  uwagę

wykonawcy,zobowiązał się do poprawy stanu nawierzchni - droga sprzątana.

• ul.  Żywnego  –  postój  pojazdów  na  wjeździe  do  szkoły  w  sposób  utrudniający  wyjazd

z parkingu  szkolnego  –  przeprowadzono  kontrolę  wskazanego  miejsca  zwrócono  uwagę

kierowcom pojazdów o konieczności zachowania drożności przejazdu

• ul.  Szwajcarska  -  niszczenie  roślinności  -  kontrole  interwencyjne  zmierzające

do wyeliminowania  parkowania  pojazdów  na  trawnikach  miejskich  z  wyłączeniem

trawników Wyższej Szkoły Społeczno -Przyrodniczej

• ul. Szpinalskiego – nieprawidłowy postój pojazdów – kontrole wykazały nieprawidłowości

w oznakowaniu ulicy, braki w oznakowaniu  miejsc parkingowych i  przejść dla pieszych,

brak organizacji ruchu.   Zarządca drogi tj. ZDiM  - uregulowanie oznakowania pozostaje

w trakcie realizacji.

• ul.  Śliwińskiego  1-  nieczytelne  przejścia  dla  pieszych,  niewidoczne,  zasłonięte  znaki

drogowe – przekazano  do ZDiM- w toku



• ul.  Symfoniczna  –  zaniedbania  porządkowe  przepełnione  kosze,  na  skutek  działań

dzielnicowego teren został posprzątany i kosze opróżnione.

• ul. Związkowa – zgłoszenie mieszkańca w sprawie reklam. Ustalono, że pozostają na terenie

prywatnym.

• ul. Beskidzka 5 – śmieci na ścieżce rowerowej, wywrócone śmietniki, podpalone ekrany

dźwiękoszczelne - teren przy ścieżce posprzątany, zniszczone ekrany przekazano naprawy

do ZDiM.

• ul.  Operowa - nieprawidłowy postój pojazdów- kontrole wykazały nieprawidłowy postój

pojazdów brak wymaganego 1,5 m przejścia chodnikiem dla pieszych-  zastosowano środki

zapobiegawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• ul. Koncertowa – na odcinku od sklepu  do ul. Melomanów, zaśmiecone tereny zielone pasa

drogowego, przekazano do Biura Miejskiego Architekta Zieleni w Lublinie.

• ul.  Koncertowa  28  –  nieprawidłowy  postój  pojazdu  na  zakazie  zatrzymywania  się,  -

przeprowadzono kontrolę wskazanego miejsca,  stwierdzono wewnętrzne firmy prywatnej

osiedle „Koncertowa Dolina”,  drogi na obecną chwilę nie posiadają projektu organizacji

ruchu, w związku z powyższym brak możliwości podjęcia działań.

• ul.  Poligonowa  78A-78C  –  podrzucanie  śmieci  pod  ekrany  drogowe,  przeprowadzono

kontrole  miejsca – zlecono uprzątnięcie terenu do Biura Miejskiego Architekta Zieleni ,

teren posprzątano, sprawdzono również umowy na odbiór odpadów z pobliskich posesji.

• ul.  Kupiecka -  zapadnięta  kostka wokół  studzienki  deszczowej-  przekazano do zarządcy

terenu ZDiM-  rekontrola -chodnik naprawiony.

• ul. Świętokrzyska - Karkonoska -  zbyt duże krzewy u zbiegu ulic – przeprowadzono 

kontrole i  potwierdzono zasadność zgłoszenia – przekazano do Biura Miejskiego Architekta

Zieleni – w trakcie realizacji.

• ul. Harnasie 21- przy kontenerze na odpady niebezpieczne znajdującym się na parkingu 

miejskim zaśmiecony teren – zasadne- przekazano do ZDiM celem usunięcia zaniedbań – 

usunięto.

• ul. Dereckiego – wyrzucona  wersalka i fotel- przeprowadzono kontrolę potwierdzono 

gabaryty w pasie drogowym na terenie zielonym – przekazano do Biura Miejskiego 

Architekta Zieleni- gabaryty zabrano.

• ul.Harnasie 3 – nieprawidłowo odśnieżone, ciągi piesze i chodniki – przekazano zarządcy

terenu „SM Czechów” - posypane i odśnieżone.

• ul  Żywnego  -zalegające  śmieci  przy  kontenerach  na  odpady  -  teren  Spółdzielni

Mieszkaniowej  „Czechów”przeprowadzono  rozmowę  z  administratorem terenu,  problem



wynikał  z  braku  systematycznego  odbioru  odpadów,  poinformowano  organ  nadzorujący

czyli Wydział Ochrony Środowiska. 

• Harnasie 11 -zalegające śmieci przy kontenerach na odpady segregowane. Teren Spółdzielni

Mieszkaniowej „Czechów”- przeprowadzono rozmowę z administratorem terenu, problem

wynikał z braku systematycznego odbioru odpadów, 

• ul. Melomanów- pojazdy dostarczające towar do sklepów często blokują wyjazd z garaży

w godzinach porannych – przeprowadzono rozmowy z kierownictwem sklepów ustalono,

że towar będzie dostarczany w innych godzinach. 

• ul. Paderewskiego 10-14- kontrola niszczenia roślinności, postój pojazdów na trawnikach -

kontrole we wskazanym rejonie nie wykazały nieprawidłowości.

• ul. Paderewskiego 4 – utrudnione przejście chodnikiem przez parkujące pojazdy - kontrole

we wskazanym rejonie nie wykazały nieprawidłowości.

• ul.  Króla  Rogera  4 -  zalegające  śmieci  przy kontenerach na  odpady -  teren Spółdzielni

Mieszkaniowej  „Czechów”przeprowadzono  rozmowę  z  administratorem terenu,  problem

wynikał z braku systematycznego odbioru odpadów- odpady uprzątnięte.

• ul.  Żywnego  -  parkowanie  pojazdów  na  miejscu  dla  osoby  niepełnosprawnej.  Teren

Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Czechów”-  przeprowadzono  rozmowę  z  administratorem

terenu, parking nie posiada organizacji ruchu, 

• ul.  Harnasie  19  -  bałagan  przy  pojemnikach  na  frakcję  suchą.  Teren  Spółdzielni

Mieszkaniowej  „Czechów”przeprowadzono  rozmowę  z  administratorem  terenu.

Zaniedbania usunięto oraz   zwiększono częstotliwość wywozu odpadów.

• Bieszczadzka - wysypisko śmieci przy altanie śmietnikowej. Teren w zarządzie Spółdzielni

Mieszkaniowej, przeprowadzono rozmowę z administratorem terenu-  posprzątano.

• ul.  Operowa  –  Koncertowa  4  –  pomiędzy  posesjami  przepełniony  kontener  na  gruz,

porozrzucane  śmieci,  przeprowadzono  rozmowę  z  zarządcą  terenu,  kontener  z  gruzem

zabrany, zaniedbania usunięto.

• ul. Żywnego 1-1A – spożywanie alkoholu na placach zabaw –  stałe kontrole.

• ul. Koncertowa 4d- pozostawiona prowizoryczna instalacja elektryczna na parkingu przy

latarni  –  potwierdzono  zasadność  zgłoszenia,  nakazano  niezwłoczne  zabezpieczenie

miejsca, - przeprowadzono rekontrole - instalacja została całkowicie usunięta.

• ul. Paryska  - dokarmianie gołębi- kontrola wskazanego miejsca, - zaniedbań porządkowych

nie stwierdzono, powiadomiono zarządcę terenu tj. „SM Czechów”.

• ul.  Dereckiego  –  nawożenie  dużej  ilości  ziemi  na  działki,  co  ma  powodować  znaczne

podwyższenie terenu, przeprowadzono kontrolę terenu potwierdzono zasadność zgłoszenia

– sprawę przekazano do Wydziału Ochrony Środowiska w Lublinie



• ul. Poligonowa -Raginisa - ul. Dereckiego  – nawożenie dużej ilości ziemi na działki co ma

powodować  znaczne  podwyższenie  oraz  zmianę  ukształtowania  terenu,  przeprowadzono

kontrolę  terenu  potwierdzono  zasadność  zgłoszenia  –  sprawę  przekazano  do  Wydziału

Ochrony Środowiska w Lublinie 

2. Sprawy dotyczące osób bezdomnych

Skontrolowano 5  miejsc  przebywania  osób bezdomnych.  Kontrole  prowadzone były  również  z

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. 

3. Miejsca objęte stałym nadzorem

• ul. Szwajcarska – kontrola pod względem spożywania alkoholu

• ul. Leszetyckiego – kontrole wyprowadzania psów, sprzątania po nich.

• ul. Padarewskiego -  wyprowadzanie psów, ład i porządek.

• ul. Śliwińskiego – spożywanie alkoholu okolice sklepów.

• ul. Rogowskiego  – spożywanie alkoholu, ład i porządek.

• ul. Króla Rogera – spożywanie alkoholu, okolice sklepów.

• ul.  Żelazowej  Woli  –  zakłócanie  spokoju,  spożywanie  alkoholu  przez  osoby  bezdomne

śpiące w altanach śmietnikowych.

• ul. Żywnego – zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu.

• ul. Żelazowej Woli - tereny sportowe - spożywanie alkoholu , prawidłowość wyprowadzania

psów i sprzątania po nich .

• ul. Padarewskiego – nieprawidłowy postój pojazdów zatoka „TAXI”.

• ul. Harnasie – podrzucanie odpadów pod altany śmietnikowe..

4. Sprawy dotyczące wraków pojazdów.

 
Spowodowano  usunięcie  przez  właścicieli  10  pojazdów,  których  stan  wskazywał,  że  nie  są
używane. W trakcie realizacji jest 5 spraw dotyczących wraków. 

5. Kontrole w ramach  akcji "Bezpieczna Szkoła"

W porozumieniu  z  Komendą  Miejską  Policji  w  Lublinie  były  przeprowadzone  kontrole  przy
szkołach podstawowych w związku z akcją  "Bezpieczna  Szkoła"oraz wzmożone patrole  Straży
Miejskiej w pobliżu szkół w pierwszych tygodniach od rozpoczęcia roku szkolnego.



6. Cele na 2021 rok

 W następnym roku  dalej będę kontrolować wymienione miejsca objęte stałą kontrolą,  a także inne

gdzie  odbywa  się  spożywanie  alkoholu  próbując  je  zminimalizować,  przebywanie  osób

bezdomnych, nieprawidłowe parkowanie pojazdów. Problemem są również wraki pojazdów, które

w kolejności będą usuwane na koszt właścicieli. Podczas pełnienia pracy w swoim rejonie   będę

kontrolował  miejsca wyprowadzania psów oraz sprzątania  po nich.  Zaśmiecone tereny miejskie

będą sprzątane  ze współpracą z Urzędem Miasta Lublin.


