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

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy

• ul.  Kiepury  -zaśmiecony  chodnik,  parking  teren  zielony  –  przekazano  do  Zarząd  Dróg

i Mostów oraz do Biura Miejskiego Architekta Zieleni - uprzątnięto.

• ul.  Kameralna  1 -  wyprowadzanie psów w okolicy domu towarowego „Orfeusz”-  brak

nadzoru nad psami, stałe kontrole 

• ul. Górska – zaśnieżone chodniki prowadzące do przedszkola nr 2-  przekazano do Zarządu

Dróg i Mostów - chodnik odśnieżono.

• ul.  Związkowa  -  zaśnieżone  chodniki  prowadzące  do  przedszkola  nr  2  -   przekazano

do Zarządu Dróg i Mostów  - chodnik odśnieżono.

• ul.  Paganiniego  12  –  zaśmiecenia  terenu  miejskich  styropianem,  folią,  papiery

pochodzących  z  terenu  budowy  -  przeprowadzono  rozmowę  z  kierownikiem  budowy

pouczono o konsekwencjach, tereny zostały uprzątnięte.

• Kompozytorów Polskich 3 – niszczenie roślinności, rozjeżdżanie trawników - stałe kontrole

zmierzając do wyeliminowania parkowania pojazdów.

• ul. Lipińskiego 10 - zanieczyszczony pas drogi w okolicy kładek - przekazano do  Biura

Miejskiego Architekta Zieleni - posprzątano 

• ul.  Kosmowskiej-  zaśmiecony  pas  drogi  na  terenie  zielonym-  przekazano  do   Biura

Miejskiego Architekta Zieleni -posprzątano . 

• ul. Północna - zalegające worki ze śmieciami na wysokości Górek Czechowskich – sprawę

usunięcia zaniedbań - przekazano do Biura Miejskiego Architekta Zieleni – worki zabrano.

• ul. Rogowskiego- zaśmiecony teren zielony, przekazano do  Biura Miejskiego Architekta

Zieleni  – posprzątano.

• ul. Rogowskiego -zaśmiecona skarpa - przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej –

posprzątano.

• ul. Młodej Polski - uszkodzona nawierzchnia drogi - przekazano ZDiM w trakcie realizacji.

• ul. Młodej Polski – zaśmiecony pas drogowy - przekazano do Biura Miejskiego Architekta

Zieleni - posprzątano.

• ul. Lipińskiego 5, 7 9 - niszczenie roślinności, parkowanie pojazdów na terenach zielonych

– podjęto działania zmierzające do wyeliminowania problemu.

• ul.  Smorawińskiego  -  zaniedbania  porządkowe  w  pasie  drogi  -przekazano   do  Biura

Miejskiego Architekta Zieleni -posprzątano .



• ul.  Kompozytorów  Polskich  -  zaniedbania  porządkowe  w  pasie  drogi,  tereny  zielone  -

sporządzono pismo  

• ul Kosmowska 3 – podjęte działania w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych idących

do przystanku MPK oraz do Szkoły Podstawowej nr 34- sporządzono pismo do zarządcy

drogi.

• ul.  Bursaki  –  śmieci  przy  ogródkach  działkowych  –  przekazano  do  Biura  Miejskiego

Architekta Zielenipo - sprzątano.

• Al.  Spółdzielczości  Pracy  42-  zaniedbania  porządkowe-  posprzątane  przez  Zarząd

Nieruchomości  Komunalnych.

• ul. Kiepury –wysoka trawa utrudniająca widoczność- przekazano do BMAZ.

• ul. Braci Wieniawskich - zacienione latarnie przekazano ZDiM – w trakcie realizacji.

• ul. Braci Wieniawskich – zaśmiecane zatoki postojowe zalegające liście ZDiM -w trakcie

realizacji.

• Górska – Młodej Polski- duża ilość śmieci podrzucona z rozbiórek pojazdów, pod kontener

na odpady niebezpieczne – teren ZDiM posprzątany.

• ul.  Braci  Wieniawskich  -  duża  ilość  liści  zalegających  na  miejscach  postojowych-

przekazano do posprzątania  ZDiM – w trakcie realizacji.

• ul. Górska 1 – zalegające stery świetlówek – przekazano do  Biura Miejskiego Architekta

Zieleni oraz do Wydziału Ochrony Środowiska – posprzątano.

• ul.  Młodej  Polski  -zaśmiecony  teren  zielony  obok  na  pojemnika  na  elektrośmieci  -

wyrzucone odpady budowlane – przekazano  do Biura Miejskiego Architekta Zieleni.

• Braci  Wieniawskich  5  –  zaśmiecony  teren  zielony  pod  schodami  budynku  –  w  chwili

kontroli  prace  remontowe  obiektu-  przeprowadzono  rozmowę  z  pracownikami  -  teren

posprzątano.

• ul.  Kameralna  –  przebywanie  osób  bezdomnych,  którzy  notorycznie  zaśmiecają  teren

- przeprowadzono  rozmowę  z  osobami  przebywającymi  we  wskazanym  rejonie,  teren

posprzątany.

•  ul.  Braci  Wieniawskich  –  wysoka trawa utrudniająca  widoczność  przy  skrzyżowaniach

oraz przy wyjazdach z parkingów- przekazano do BMAZ.

• ul.  Koncertowa  7  –  nieprawidłowy  postój  pojazdów  na  trawnikach,  utrudniony  dojazd

do klatek  przez  parkujące  pojazdy,  zalegające  gałęzie  po  wichurze  –  przeprowadzono

kontrole  rejonu.  W  stosunku  do  właścicieli  pojazdów,  którzy  popełnili  wykroczenia

zastosowano sankcje karne przewidziane prawem. Sprawa zalegających wyłamanych gałęzi

po wichurze została przekazana do Biura Miejskiego Architekta Zieleni (teren posprzątany).

Problem  utrudnień  wynikających  z  parkowania  pojazdów  na  chodniku  przed  wejściem



do klatek  schodowych  został  przekazany  do zarządcy  tj.  „SM Czechów”.  Z uzyskanych

informacji  na  obecną  chwilę  nie  ma  możliwości  przeniesienia  parkingu,  chodnik

był poszerzony celem zwiększenia miejsc postojowych .

• ul. Kameralna 5 – postój pojazdów na terenach zielonych – tereny w zarządzie prywatnej

spółki,  z  uwagi  na  planowane  inwestycje  tymczasowo  zarządca  terenu  zezwala

na parkowanie pojazdów.

• ul. Północna – zalegające  liście na chodnikach- przekazano do ZDiM.

• ul. Kurantowa 4 – ubytek w asfalcie na jezdni - przekazano do ZDiM.

• ul. Braci Wieniawskich – handel na terenach miasta bez wymaganych zezwoleń, podjęto

działania zmierzające do wyeliminowania problemu.

• ul.  Kosmowskiej  3  – monitorowanie  terenu wokół  Szkoły  Podstawowej  nr  34 z  uwagą

na osoby zaczepiające dzieci na ulicy.

• ul.  Lipińskiego  9  –  zgłoszenie  dotyczy  parkowania  pojazdów,  teren  utwardzony  brak

możliwości  podjęcia  interwencji,  przekazano  celem  uniemożliwienia  wjazdu  na  plac

do zarządcy terenu tj. WGK

• ul. Lipińskiego 9, 7, 5- dokarmianie gołębi

• ul.  Północna  –  podrzucane  śmieci  w  workach  na  trawniki  obok  koszy na  nieczystości-

przekazano do uprzątnięcia BMAZ- zaniedbania usunięto.

• ul.  Lipińskiego  –  blokowanie  dwóch  miejsc  parkingowych  przy  remoncie  stacji

transformatorowej  –  teren  ZdiM,  w  chwili  kontroli  nie  potwierdzono  nieprawidłowego

zajęcia miejsc parkingowych.

• ul. Koncertowa – na terenie parku są dokarmiane ptaki – w chwili kontroli zastano osobę

dokarmiającą gołębie, karmione ziarnem pszenicy – przeprowadzono rozmowę, 

• ul.  Radzyńska  10,  Lipińskiego  15-  zgłoszenie  dotyczące  nieprawidłowości  przy

wyprowadzaniu psów  – podczas  prowadzonych czynności  kontrolnych nie  stwierdzono

czynów  zabronionych  prawem,   kontrole  będą  prowadzone  w  dalszym  ciągu  w  celu

wyeliminowania problemu.

• ul. Północna – rosnący „Barszcz Sosnowskiego” przy przystanku MPK gen. Ducha – teren

zabezpieczono taśmą, spryskany środkiem chwastobójczym celem wyeliminowania rośliny. 

• ul. Koncertowa , Br. Wieniawskich – spr. dotyczy podcięcia gałęzi drzew, zasłaniających

lampy  oświetleniowe  wzdłuż  ulic  –  przekazano  do  zarządcy  terenu  ZDiM  -w  trakcie

realizacji

• ul. Koncertowa 7- zarośnięty skwer pomiędzy przystankiem MPK Kaprysowa 01 a blokiem

Koncertowa 7- przekazano do Biura Miejskiego Architekta Zieleni - chwasty wykoszono.



• ul.  Lawinowa  1  –  nieprawidłowe  parkowanie  pojazdów-  potwierdzono  zasadność

zgłoszenia, zastosowano środki karnbe wobec kierowców popełniających wykroczenia 

• ul.  Północna  –  Kosmowskiej  –  składowanie  opon  przy  altanie  śmietnikowej,  teren

spółdzielni – w toku

• ul.  Solarza  - zaśmiecone tereny zielone,  składowanie worków ze śmieciami przekazano

do Wydziału Gospodarki Komunalnej -  w trakcie realizacji

• ul.  Kaprysowa  4  –  podrzucanie  śmieci  do  pojemników,  wskazany  przez  zgłaszajacego

numer rejestracyjny pojazdu - nie istnieje w bazie CEPiK, 

• Kurantowa 6 – duże ilości książek wynoszonych przed klatkę schodową przez mieszkańca–

książki posprzątano.

• ul. Chodźki - zaniedbania porządkowe na terenie będącym własnością sklepu - posprzątano.

• ul.  Mackiewicza-  zaniedbania  porządkowe,  na  skutek  działań  dzielnicowego-  działka

prywatna – posprzątano.

• ul.  Szeligowskiego  -  zaniedbania  porządkowe,  własność  prywatna  –  na  skutek  działań

dzielnicowego posprzątano.

• ul. Młodej Polski  – zaśmiecony teren przy kontenerze na odpady– posprzątano.

• ul.  Lipińskiego   –  zaśmiecenia  wokół  posesji  –  na  skutek  działań  dzielnicowego

posprzątano.

• ul. Lipińskiego 15 - śliskie wjazdy na parkingi – gabaryty usunięto -wjazdy na parkingi

posypane.

• ul.  Północna  –  zaniedbania  porządkowe  -  na  skutek  działań  dzielnicowego  działkę

posprzątano ,ogrodzenie naprawione przez właściciela.

• ul. Północna - zaniedbania porządkowe, działka prywatna – na skutek działań dzielnicowego

posprzątano.

• ul. Północna - zaniedbania porządkowe, działka prywatna – na skutek działań dzielnicowego

posprzątano.

• ul.  Oratoryjna–nieprawidłowe  parkowanie  pojazdów-  teren  Spółdzielni  Mieszkaniowej

Czechów  „Strefa  Ruchu”-  prowadzone  czynności  kontrolne,  w  przypadku  ujawnienia

czynów zabronionych zastosowane są środki karne przewidziane prawem, 

• Poligon- śmieci – na skutek działań dzielnicowego teren uprzątnięto.

• ul. Smyczkowa 1 – bałagan przy pojemniku na frakcje suchą – przeprowadzono rozmowę 

okolicznymi punktami usługowo-handlowymi uczulono właścicieli aby frakcja sucha była 

wyrzucana do pojemnika.

• Koncertowa  5,5A  -  bałagan  przy  pojemnikach  na  frakcję  suchą.  Teren  Spółdzielni

Mieszkaniowej „Czechów”przeprowadzono rozmowę z administratorem  terenu, problem



wynika  z  braku  systematycznego  odbioru  odpadów,  poinformowano  organ  nadzorujący

czyli Wydział Ochrony Środowiska.

• ul.  Północna  –  bałagan  na  posesji  –  teren  posprzątany,  gabaryty  zostały  wywiezione

po zgłoszeniu przez MPO. 

• ul.  Kameralna  7,  7a  –  nieprawidłowy  postój  pojazdów -  teren  bez  organizacji  ruchu  –

prywatny-  brak możliwości podjęcia działań.

• ul. Milenijna 10 – postój pojazdów na zakazie- znak ustawiony poza „Strefą Ruchu”

• ul.  Lawinowa  -  składowisko  opon,  gabarytów.  Teren  Spółdzielni  Mieszkaniowej

„Czechów”przeprowadzono rozmowę z administratorem  terenu o konieczności usunięcia

zaniedbań- opony, gabaryty, zaniedbania usunięto

• ul.  Organowa  -  nieprawidłowy  postój  pojazdów-  teren  we  władaniu  SM  „Rudnik”

nieprawidłowe oznakowanie- przekazano uwagi do zarządcy

• ul. Solarza 1 – nieprawidłowo ustawione pojemniki na śmieci - pojemniki usunięte

• ul. Lipińskiego 11- przepełniony kontener na odpady budowlane – kontakt z osobą, która

wykonuje  remont  mieszkania,  uzyskano  informację  że  kontener  zgłoszony  jest

do wywiezienia przez Firmę DYS-KOP  -rekontrola - kontener usunięty

• u.l Lipińskiego- remont stacji trafo - pozostawiona pryzma piachu -posprzątano

• ul.  Organowa  -  4,7,8,9,11,13  –  parkowanie  pojazdów  w  miejscach  przeznaczonych

wyłącznie  dla  mieszkańców  posiadających  zezwolenia  –  teren  w  zarządzie  Spółdzielni

Mieszkaniowej „Rudnik”. Nieścisłości z oznakowaniem terenu oraz nieprecyzyjne zasady

dystrybucji jak i używania zezwoleń. Po uregulowaniu i wyjaśnieniu wszystkich nieścisłości

z  obiegiem  zezwoleń  oraz oznakowaniem  terenu,  działania  co  do  osób  nieprawidłowo

parkujących pojazdy będą podejmowane. 

• ul. Paganiniego 3 – parkowanie pojazdu na kopercie inwalidzkiej – koperta nieprawidłowo

oznakowana przekazano informację zarządcy terenu.

• ul.  Lipińskiego  11-  wysypisko  śmieci  pozostałość  po  zabranym  kontenerze  na  gruz  –

rozmowa z zarządcą terenu, śmieci zabrano.

• ul.  Paganiniego 3 -  nieprawidłowe parkowanie pojazdów – zmiana oznakowania kopert,

z uzyskanych  informacji  teren  jest  w  trakcie  reorganizacji,  planowane  jest  wyznaczenie

nowych miejsc parkingowych. W związku z powyższym kontrole we wskazanym rejonie

prowadzone są w stosunku do niszczenia roślinności. 

• ul. Paganiniego 15- spożywanie alkoholu na ławce- nie potwierdzono, w stałej kontroli 

• ul. Kaprysowa – przepełnione kontenery na śmieci należące do restauracji- w chwili kontroli

teren uprzątnięty, przeprowadzono rozmowę z administratorem terenu odpowiedzialnym za

czystość, zostanie  zwiększona  częstotliwość odbioru odpadów do trzech razy w tygodniu.



• ul.  Paganiniego  12  –  zaśmiecony  trawnik  z  remontu  mieszkania  teren  SM „Czechów”-

oczekiwanie na kontener- przeprowadzono kontrolę - gruz usunięty teren posprzątany.

• ul.  Szeligowskiego  8-   wysoka  trawa  utrudniająca  przejście  do  wąwozu  pomiędzy

Szeligowskiego a Oratoryjną – brak wytyczonego przejścia - tereny prywatne.

• Ul  Rogowskiego  1-  Hulajnoga  BOLT  zastawiają  wejście  do  klatki  nr  III-  informację

przekazano telefonicznie pracownikowi firmy BOLT – hulajnogi usunięto.

• ul. Mackiewicza 19- zaparkowany pojazd na chodniku w sposób  uniemożliwiający przejazd

wózkiem  inwalidzkim-  teren  wspólnoty  mieszkaniowej  ustalono,  właściciela  pojazdu

poproszono o przestawienie pojazdu z uwagi na zaistniałą sytuację, pojazd przestawiono. 

• ul. Lipińskiego  9 – parkowanie pojazdów pod blokiem Lipińskiego 9 - słuchanie głośnej

muzyki  oraz  spożywanie  alkoholu  przez  młodzież-  wskazane  tereny  nie  posiadają

organizacji  ruchu są  utwardzone  nie  posiadają  oznakowania,  brak  możliwości  podcięcia

interwencji  w  stosunku  do  parkujących  pojazdów.  Kwestia  zakłócania  spokoju  oraz

spożywania alkoholu będzie w zainteresowaniu  Straży Miejskiej Miasta Lublin.

• ul.  Szeligowskiego 8-  nieprawidłowe zabezpieczenie  przejścia  do  żłobka  przy  remoncie

kostki  -  przeprowadzono  kontrolę   wskazanego  miejsca  stwierdzono  nieprawidłowości,

nakazano natychmiastowe usunięcie usterek – po przeprowadzonej rekontroli  zaniedbania

zostały usunięte.

 

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. Szeligowskiego – wiadukt spożywanie alkoholu, zaniedbania porządkowe.

• ul. Lawinowa, Braci Wieniawskich – kontrole wyprowadzania psów, sprzątania po nich.

• ul. Wąwóz Paganiniego -Organowa wyprowadzanie psów, ład i porządek.

• ul. Lipińskiego 10A – spożywanie alkoholu okolice sklepów.

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

• ul. Paganiniego 9 – spożywanie alkoholu, okolice sklepów.

• ul. Młodej Polski –  nieprawidłowy postój pojazdów za B-36 „zakaz zatrzymywania się”.

• ul. Górska - tereny sportowe spożywanie alkoholu okolice sklepów. 

• ul. Solarza – zaśmiecanie, podrzucanie śmieci.



• Wąwóz Organowa, Paganiniego, Nowowiejskiego, Młodej Polski – wyprowadzanie psów, 

sprzątanie po nich.

• ul. Lawinowa – nieprawidłowy postój pojazdów za B-36 „zakaz zatrzymywania się”.

• ul. Kiepury - niszczenie zieleni, rozjeżdżanie trawników.

• ul.Północna – niszczenie zieleni rozjeżdżanie trawników

• ul. Koncertowa Park Sportowy – stałe kontrole gromadzenia się osób bez stałego miejsca

zamieszkania.

• Radzyńska 10-  kontrole wyprowadzania psów, sprzątania po nich.

• Lipińskiego -  kontrole wyprowadzania psów, sprzątania po nich.

• ul. Lipińskiego – kontrola spożywania alkoholu oraz zaśmiecania na placach zabaw

4. Sprawy dotyczące wraków pojazdów.

Spowodowano  usunięcie  przez  właścicieli  13  pojazdów,  których  stan  wskazywał,  że  nie  są
używane. 

5. Kontrole w ramach  roku szkolnego "Bezpieczna Szkoła"

W porozumieniu  z  Miejską  Komendą  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

Kontrolowane będą miejsca, w których występuje problem spożywania alkoholu oraz tereny, gdzie
mogą  przebywać  osoby  bezdomne.  Podczas  pełnienia  pracy  w  dzielnicy  prowadzona  będzie
systematyczna obserwacja pod względem prawidłowości wyprowadzanych psów oraz szczególną
uwagą  objęte  będą  pojazdy  nieużytkowane  od  dłuższego  czasu  blokujące  miejsca  parkingowe.
Dodatkowo prowadzona będzie kontrola prawidłowości parkowania pojazdów oraz lokalizowane
i likwidowane będą wysypiska śmieci. 


