
SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI 
ZA 2020 r. W DZIELNICY CZUBY PÓŁNOCNE

   
      1. Sprawy dotyczące zaśmieconych terenów:

• ul.  Husarska  1,  3,  -   duża  ilość  suchych   liści  na  trawniku  -–przekazano  do  Biura
Miejskiego Architekta Zieleni w Lublinie- uprzątnięto.

•  ul.  Herbowa 6 – zaśmiecony teren – przekazano do zarządcy tj.   Wydział Gospodarki
Komunalnej UM Lublin -uprzątnięto

•  ul. Różana 12 (Wąwóz Rury) – zaśmiecony teren - przekazano do zarządcy tj.  Wydział
Gospodarki Komunalnej UM Lublin -uprzątnięto

•  ul. Armii Krajowej – Jana Pawła II – zaśmiecone przejścia podziemne – przekazano do
Zarządu Dróg i Mostów- uprzątnięto

•  ul.  Armii  Krajowej  –  Orkana  –  zaśmiecone  tereny  zielone  –  przekazano  do  Biura
Miejskiego Architekta Zieleni w Lublinie- uprzątnięto

•  ul.  Tatarakowa  –  zaśmiecony  chodnik  w  kierunku  przejścia  podziemnego  pod  Armii
Krajowej –  przekazano do zarządcy tj.  Wydział Gospodarki Komunalnej UM Lublin -
uprzątnięto

•  ul. Hetmańska – zaśmiecone tereny zielone – przekazano do Biura Miejskiego Architekta
Zieleni w Lublinie- uprzątnięto

• ul.  Jutrzenki  12A –  wysypisko  śmieci  w  miejscu,   gdzie  stał  kontener  na  odpady
niebezpieczne  –  przekazano  do  Biura  Miejskiego  Architekta  Zieleni  w  Lublinie-
uprzątnięto

• ul. Kawaleryjska-podrzucone śmieci ze sklepu – sprawdzono-  zawarta  umowa z Kom-
Eko.

• ul. Herbowa 4-zaśmiecony teren na wysokości  sklepie -przekazano do Biura Miejskiego
Architekta Zieleni w Lublinie- uprzątnięto

• ul.   Armii  Krajowej-  nisko  zwisające  gałęzie  drzew  nad  ścieżką  rowerową-zgłoszono
do BMAZ -przycięto

• ul.  Dragonów-zaśmiecony  teren  zielony  za  stacją  TRAFO-  zgłoszono  do  BMAZ-
uprzątnięto

• ul. Jutrzenki- błoto z budowy- na miejscu nie potwierdzono, stałe kontrole
• ul. Hetmańska 14- zanieczyszczony teren przy stacji trafo- zgłoszono do PGE Dystrybucja

S.A- uprzątnięto
• ul. Orkana- błoto z budowy- stałe kontrole
• ul. Gościnna 26- zaśmiecone zbocze wąwozu- zgłoszono do BMAZ- posprzątano

2. Inne sprawy i wystąpienia realizowane ze zgłoszeń mieszkańców oraz własnej inicjatywy:
 

• ul. Stokrotki  – strzelanie z pistoletu hukowego na balkonie przez mieszkańca – sprawę
przekazano do Policji.

• ul. Fantastyczna 4-8 – zastrzeżenia w sprawie stałej organizacji ruchu – sporządzono notatkę
służbową do ZDiM Lublin.

• ul.  Matki  Teresy  z  Kalkuty  –  przewrócone  i  uszkodzone  ogrodzenie  budowy  –
przeprowadzono rozmowę z zarządcą obiektu – ogrodzenie zostało naprawione.

• ul.  Kaczeńcowa – postój  pojazdów za znakiem ,,  zakaz zatrzymywania się’’  -  kontrole
w ramach codziennych zadań przy współudziale Patrolu Interwencyjnego SMML.

• ul.  Ułanów  14  –  cztery  pojazdy  nieużytkowane  –  teren  prywatny  SM  Czuby,
poinformowano zarządcę Administrację Osiedla Błonie.

• ul.  Szaserów  –  zablokowanie  przejazdu  na  ulicę  Hetmańską  ustawieniem  szlabanu
i betonowych  płyt  –  teren  prywatny,  brak  uprawnień  SMML do prowadzenia  czynności



w tej sprawie. Po upływie miesiąca przejazd został przywrócony a płyty i szlaban zabrane.
• ul. Romantyczna – postój przyczepki w zatoce postojowej bez powietrza w kołach – sprawa

w toku.
• ul. Różana 27-  pojazd nieużytkowany- pojazd usunięty przez właściciela.
• ul. Filaretów- osoba bezdomna pod wiaduktem- przekazano do MOPR.

3. Stałe kontrole: 

• ul.  Hetmańska  tereny  przy  sklepie   –  spożywanie  alkoholu,  wyprowadzanie  psów
bez nadzoru i niesprzątanie po nich

• ul. Rycerska Skate Park – spożywanie alkoholu, wybryki chuligańskie.
•  os. Skarpa – osoby bezdomne przebywające na klatkach schodowych.
• ul. Husarska – zaśmiecanie terenu.
• ul. Szaserów – postój pojazdów na trawnikach.
• ul. Filaretów- osoba bezdomna przebywająca pod wiaduktem.
• ul. Radości 2- spożywanie alkoholu.

4. W porozumieniu z Komendą Miejską Policji w Lublinie przeprowadzono kontrole przy szkołach
w związku z akcją “Bezpieczna Szkoła” oraz wzmożono patrole Straży Miejskiej w pobliżu szkół
w pierwszych tygodniach od rozpoczęcia roku szkolnego,

W ramach współpracy z poszczególnymi Komisariatami Policji, dzielnicowy wraz z policjantem
wykonywał zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID – 19 w rejonach KP.
  
5. Cele na 2021 r. 5. Cele na 2021 r. 

W następnym roku zamierzam  kontrolować miejsca,  w których odbywa się spożywanieW następnym roku zamierzam  kontrolować miejsca,  w których odbywa się spożywanie
alkoholu,   przebywanie  osób  bezdomnych,  nieprawidłowe  parkowanie  pojazdów.  Problememalkoholu,   przebywanie  osób  bezdomnych,  nieprawidłowe  parkowanie  pojazdów.  Problemem
sąsą  również  wraki  pojazdów,  które  po  ich  zlokalizowaniu  będą  w  kolejności  usuwane  na  kosztrównież  wraki  pojazdów,  które  po  ich  zlokalizowaniu  będą  w  kolejności  usuwane  na  koszt
właścicieli. Podczas pełnienia pracy w swoim rejonie będę  kontrolował miejsca wyprowadzaniawłaścicieli. Podczas pełnienia pracy w swoim rejonie będę  kontrolował miejsca wyprowadzania
psów oraz sprzątania po nich. Zaśmiecone tereny miejskie będą przekazywane do odpowiednichpsów oraz sprzątania po nich. Zaśmiecone tereny miejskie będą przekazywane do odpowiednich
instytucji Urzędu Miasta Lublin w celu ich posprzątania.instytucji Urzędu Miasta Lublin w celu ich posprzątania.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 

       


