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1. Zaniedbania porządkowe, zlecone, zrealizowane :

• Wł. Jagiełły 1 – Stokrotka zaśmiecony teren wokół sklepu, rozmowa z kierownikiem sklepu,

teren jest sukcesywnie sprzątany przez firmę zewnętrzną.

• Wł.  Jagiełły  –  uszkodzony  próg  zwalniający  znajdujący  się  w  pasie  drogi,  przekazano

do zarządcy drogi – usterka została naprawiona.

•  Wł.  Jagiełły  –  zaśmiecony  liśćmi  i  papierami  parking  znajdujący  się  w  pasie  drogi

przekazano do natychmiastowej realizacji zarządcy drogi, teren posprzątany.       

• Doświadczalna-  zaśmiecony  teren  zielony  oraz  parking  przekazano  do  realizacji

zarządcy drogi do natychmiastowej realizacji, zaniedbania zostały uprzątnięte.

•  Witosa  –  przystanki  MPK- Doświadczalna  02  i  03  pas  drogi  przekazano do realizacji

do zarządcy drogi do natychmiastowej realizacji, w/w miejsca zostały sprzątnięte.

• Rondo Krupskiego i  Franczaka – śmieci  w pasie  drogi  na  terenie  zielonym przekazano

do realizacji do Biura Miejskiego Architekta Zieleni- sprzątnięte.

• Grenadierów  od  nr  11  do  15  –  zaśmiecony  teren  zielony  w  pasie  drogi  przekazano

do realizacji do Biura Miejskiego Architekta Zieleni - sprzątnięte. 

• Dobrzańskiego  37  do  Doświadczalnej   –  ścieżka  na  drodze  polnej,  teren  należący

do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przekazano do realizacji, teren sprzątnięty.

• Witosa   –  zaśmiecony  teren  zielony  należący  do  marketu,  rozmowa  z kierownikiem

wskazane miejsce zostało sprzątnięte.

• Z. Augusta 11 – pojazd m-ki BMW stoi na wysokości wejścia na klatkę schodową w chwili

kontroli zgłoszenie się nie potwierdziło.

• Grenadierów a Chemiczna  – przystanek MPK Grenadierów 02 za wiatą duża ilość śmieci

przekazano do realizacji do PKP, uprzątnięte.

•   Z. Augusta 24- niesprzątanie po  psach – stałe kontrole 

•  Rataja – wiadukt, zaśmiecona działka przekazano do realizacji do PKP, działka sprzątnięta.

• Grygowej a  Plewińskiego – walące się  ogrodzenie budowy i  niezabezpieczona budowa,

sporządzono dokumentacje fotograficzną pisemnie powiadomiono Powiatowy Inspektorat

Nadzoru Budowlanego w Lublinie.

• Vetterów – na końcu ulicy zaśmiecony teren zielony w pasie drogi przekazano do realizacji

do Biura Miejskiego Architekta Zieleni - uprzątnięto.



• Vetterów a Banacha  – zapadnięta kostka w ciągu pieszo- rowerowym znajdująca się w pasie

drogowym, miejsce zabezpieczone taśmą, przekazano do realizacji  do ZDIM, zapadnięta

kostka została naprawiona.

• Grenadierów 17-widziane były lisy- problem został przekazany do Lubelskiego Centrum

Małych Zwierząt.

•  Doświadczalna  4-  zaśmiecona  działka  należąca  do  Instytutu  Agrofizyki  w  Lublinie,

rozmowa z kierownikiem, śmieci zostały sprzątnięte.

•  Dobrzańskiego – zaśmiecony teren zielony w pasie drogi,przekazano do realizacji do Biura

Miejskiego Architekta Zieleni.

• Grenadierów  –  punkt  skupu  złomu,  pojazdy  wyjeżdżające  nie  są  odpowiednio

zabezpieczone.  Rozmowa  z  kierownikiem  technicznym,  który  oświadczył  iż  wszystko

odbywa się zgodnie z procedurami i nie ma takiej możliwości ażeby jakikolwiek pojazd

opuścił punkt bez zabezpieczenia.

• Rataja - trafo stacja teren przyległy bardzo zaśmiecony, przekazano do realizacji do PKP -

uprzątnięto.

•  Z.  Augusta  -   zaśmiecony  teren  wokół  sklepu,  rozmowa  z  kierownikiem  sklepu

o zwiększeniu częstotliwości sprzątania

•   Dobrzańskiego 35 – w zaroślach bezdomny mężczyzna okazało się, iż jest to obywatel

Niemiec  podróżujący  po  świecie  rowerem.  W  chwili  kontroli  mężczyznę  zastano

na składaniu namiotu po czym udał się w dalszą drogę. 

•     Z. Augusta 41 – niszczenie trawnika przed klatką schodową przez parkujący tam pojazd.

W chwili kontroli zgłoszenie się nie potwierdziło.

•  Z. Augusta 27 – blokowanie chodnika, w chwili kontroli zgłoszenie się nie potwierdziło.

• Kr.  Jadwigi  11  –  pies  załatwia  potrzeby  fizjologiczne  na  klatce  schodowej,  rozmowa

z właścicielem, który oświadczył iż pies jest stary i chory,  jednak dołoży wszelkich starań

ażeby taka sytuacja się nie powtórzyła.

•  Doświadczalna  końcowy  MPK  –  towar  z  warzywniaka  wystawiany  jest  na  ścieżkę

rowerową, rozmowa z właścicielem uczulono o właściwym wystawianiu towaru zgodnie

z zezwoleniem.

•  Z. Augusta 16 – poprzewracane drzewka ozdobne w pasie drogowym, przekazano do Biura

Miejskiego Architekta Zieleni, zostały usunięte.

• Z. Augusta 11 – bezdomny mieszkający w piwnicy, były mieszkaniec. Kontakt, rozmowa

z mężczyzną, który po tygodniu wyprowadził się do rodziny mieszkającej w Zielonej Górze.

•  Z. Augusta – handel warzywami na terenie miejskim, rozmowa z właścicielem stoiska,

poinformowano go o miejscach przeznaczonych do handlu, pouczono, zlikwidował stoisko.



•  Z. Augusta – śmieci wokół sklepu, rozmowa z kierownikiem o zwiększeniu częstotliwości

sprzątania co w wyniku stałej obserwacji placówki handlowej przyniosło pożądany efekt.

• Dekutowskiego – reklama w pasie drogi, kontakt z właścicielem – reklama została usunięta.

• Kr. Jadwigi 15 – woda z podlewanych kwiatów kapie na balkon sąsiada oraz dokarmianie

ptaków. Rozmowa z właścicielką lokalu  powyższego zgłoszenia nie potwierdzono.

• Franczaka  –  błoto  z  budowy  nawożone  na  ulicę.  Stałe  kontrole  prowadzone  przez

dzielnicowego powyższego nie stwierdzono.

• Dobrzańskiego  –  śmieci  w  pasie  drogi  teren  zielony,  zostały  przekazane  do  Biura

Miejskiego Architekta Zieleni w Lublinie do realizacji.

•  Z. Augusta  sklep  – nie przestrzeganie przez klientów godzin przeznaczonych dla seniorów.

Rozmowa  w  sklepie  o  umieszczeniu  odpowiedniej  tabliczki  z  odpowiednią  informacją

i umieszczeniu jej na drzwiach wejściowych do sklepu – zastosowano się.

• K.  Jadwigi  11-15-  wyrzucanie  plastikowych  śmieci  do  niewłaściwego  kontenera.

Przeprowadzono rozmowę i poinstruowano o przestrzeganiu prawidłowej segregacji śmieci.

2. Miejsca pod stałą kontrolą :

• Władysława Jagiełły  - w okolicy sklepu,  spożywanie alkoholu, stałe kontrole.

• Władysława  Jagiełły 1 -  sklep Stokrotka, spożywanie alkoholu przy sklepie, zaśmiecanie

oraz spożywanie alkoholu na  placu zabaw, stałe kontrole.

• Z. Augusta   - w okolicy sklepu-  spożywanie alkoholu, zaśmiecanie stałe kontrole.

• Władysława  Jagiełły 11 SP 52 – kontrola terenu przy szkole z uwagą na bezpieczeństwo

uczniów.

• Z. Augusta - skwer pomiędzy szkołą a kościołem, siłownia napowietrzna – niesprzątanie

po psach, dewastacje mienia publicznego, spożywanie alkoholu, stałe kontrole.

   

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  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 właścicieli. Podczas pełnienia pracy w swoim rejonie będę dalej

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

będą przekazywane do odpowiednich instytucji Urzędu Miasta Lublin w celu ich posprzątania. 




