
SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI 

ZA 2020 r. w Dzielnicy Czuby Południowe     

                                   
                                                

 W okresie od 31.03.2020 roku do 18.06.2020 roku oraz od 13.10.2020r. do chwili
obecnej  decyzją  Wojewody  Lubelskiego  Straż  Miejska  Miasta  Lublin  została
skierowana do zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID -19, i innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które były traktowane
priorytetowo.

-  Kontrole  miejsc  grupowania  się  osób  wskazane  przez  Komendę  Miejską  Policji  w  Lublinie
i wygłaszanie  komunikatów  oraz  reagowanie  zgodnie  z  wytycznymi  Rozporządzenia  Rady
Ministrów.
-  Wspólne  patrole  z  Policją  zgodnie  ze  wskazaniami  komendantów  właściwych  terytorialnie
jednostek Policji.
-  Prowadzenie  innych form współpracy  z  właściwymi  terytorialnie  jednostkami  Policji,  w tym
 w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się
wirusa SARS-Cov-2.tj. kontrole w środkach transportu komunikacji publicznej- autobusy, galerie,
sklepy, place zabaw. 

1. Sprawy dotyczące zaśmieconych terenów:

ul. Ametystowa – zaśmiecony teren zielony w pasie drogi  – przekazano do  Biura Miejskiego
Architekta Zieleni w Lublinie- uprzątnięto
ul. Węglinek – zaśmiecony teren teren zielony w pasie drogi - zarządca BMAZ Lublin-uprzątnięto
ul. Filaretów – zaśmiecony teren uschniętymi choinkami – przekazano do  Wydziału Gospodarki
Komunalnej  UM Lublin - uprzątnięto
ul. Bursztynowa  – zaśmiecony teren zielony prywatny, rozmowa z właścicielem-uprzątnięto
ul. Filaretów – Bursztynowa – zaśmiecone  tereny zielone- przekazano do BMAZ- uprzątnięto
ul. Jana Pawła II – zaśmiecony teren za przystankiem ( Szmaragdowa 02) – przekazano do  BMAZ
-uprzątnięto
ul. Wyżynna - zalegające śmieci- teren uprzątnięty na skutek działań dzielnicowego 
ul. Bursztynowa 1c- śmieci przy altanie śmietnikowej- teren uprzątnięty
ul. Park Jana Pawła II- zgłoszenie do przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej odnośnie
prześwietlenia koron drzew- przycięto
ul. Bursztynowa  zalegające nieczystości- teren uprzątnięty. 
ul. Szczytowa 11- zalegające liście- teren uprzątnięty.
ul. Agatowa 12- podrzucone śmieci- stałe kontrole
ul. Opalowa 1- zaśmiecony teren- przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej - uprzątnięto
ul. Orkana 23- zanieczyszczone chodniki- teren uprzątnięty.
ul. Nadbystrzycka - gruz na parkingu- teren uprzątnięty.
ul. Szafirowa- bezdomny pod wiaduktem- powiadomiono  Miejskie Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Bursztynowa 41- zaśmiecony teren przy parkingu- przekazano do BMAZ.

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

• ul.  Szafirowa  (  budowa)  –  niszczenie  skarpy,  degradowanie  terenów  zielonych  przez
pracowników  budowy  –  przeprowadzono  rozmowę  z  kier.  budowy  –  teren  został
uporządkowany.



• ul. Bursztynowa – Ametystowa – zniszczony teren przy sklepie  – zaniedbanie zgłoszono
do zarządcy terenu BMAZ Lublin – teren został uporządkowany.

• ul. Agatowa – pojazd nieużytkowany Nissan – została sporządzona notatka służbowa do
ZDiM         Lublin, jednak przed wydaniem decyzji o odholowaniu, pojazd został usunięty
przez właściciela.

• ul. Agatowa 14 – nieprawidłowy postój pojazdów – teren SM Czuby ( brak stałej organizacji
ruchu) – brak podstaw do prowadzenia czynności przez SMML.

• ul. Bursztynowa 31 – postój pojazdów na trawniku – stałea kontrole, wobec  kierowców
stosowane są środki karne przewidziane prawem

• ul. Szafirowa 7 – rozjeżdżanie trawnika i chodnika przez pojazdy dostawcze – sporządzono
pismo do  ZDiM Lublin  i  BMAZ z  wnioskiem o  zabezpieczenie  chodnika  metalowymi
słupkami ograniczającymi wjazd na chodnik i trawnik.

•  Wąwóz ( na wysokości ul. Topazowej 4-6) – złamane drzewo leżące w poprzek ścieżki –
zgłoszono do zarządcy WGK UM Lublin – drzewo usunięto.

• ul.  Na  Stoku  2  –  pojazd  nieużytkowany  Opel  –  po  przeprowadzeniu  rozmowy
z właścicielem pojazd został usunięty.

• ul.  Szafirowa  23  –  postój  pojazdów  na  trawie  oraz  w  miejscu  utrudniającym  wyjazd
z posesji – kontrole w ramach codziennych zadań.     

• ul. Szafirowa 17- wrak pojazdu- sprawa w toku.  
• ul. Bursztynowa 31- wrak pojazdu- pojazd usunięty przez właściciela.  
• ul. Nadbystrzycka 189B- pojazd nieużytkowany- pojazd usunięty przez właściciela.
• ul. Turniowa- wrak pojazdu- sprawa przekazana do ZDiM.
• ul. Wyżynna 21- nieprawidłowy postój pojazdu- sprawa w toku.

3. Sprawy dotyczące pojazdów długo nieużytkowanych:
Na skutek działań dzielnicowego z terenu dzielnicy jeden pojazd został  odholowany prze Straż
Miejską, natomiast trzy zostały usunięte przez właścicieli.

4. Stałe punkty kontroli:
Wąwóz Jana Pawła II – spożywanie alkoholu oraz wyprowadzania psów.
Węglinek – wyprowadzanie psów oraz zaśmiecanie.
Kontrola ścieżki rowerowej pod kątem wykroczeń porządkowych.
Wyżynna 13 – kontrola prawidłowego postoju pojazdów.
Szafirowa- kontrole pod kątem przebywania osób bezdomnych.

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.
 
4. Planowane działania na 2021 rok:4. Planowane działania na 2021 rok:

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.



                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 

       


