
Wykaz działań podjętych w roku 2019 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta
Lublin w dzielnicy Felin.

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul. Zygmunta Augusta 32, 34 –  śmieci na działce prywatnej TBV, rozmowa z kierownikiem

budowy,  który  zobowiązał  się  do  uprzątnięcia  nieczystości  na  w/w  działkach,  działka
została sprzątnięta wskutek działania dzielnicowego.

• ul.  Zygmunta Augusta – pomiędzy kościołem a szkołą pies rasy amstaf  wyprowadzany
bez zabezpieczeń, prowadzono stałe kontrole – powyższego nie stwierdzono. 

• ul. Królowej Jadwigi 11 – zaśmiecony liśćmi i papierami teren przyległy do bloku, rozmowa
z ZNK – przekazano do natychmiastowej realizacji, teren posprzątany. 

• ul.  Wł.  Jagiełły 1 – Stokrotka zaśmiecony teren przy sklepie,  przeprowadzono rozmowę
z kierownikiem sklepu, zaniedbania zostały uprzątnięte.

• ul.  Jagiellończyka  5  i  Zygmunta  Augusta  10  –  nieposypane  i  niesprzątnięte  ze  śniegu
chodniki jak i wejścia do klatek schodowych, przeprowadzono rozmowę w administracji,
sprzątane było na bieżąco. 

• ul. Walentynowicz 9 - postój pojazdu na trawie, wobec kierowcy zastosowano środek karny
przewidziany prawem.

• ul. Walentynowicz 9 – uszkodzone zapory postojowe w zatoce postojowej, sporządzono
notatkę do ZDIM w celu naprawy uszkodzonych urządzeń. 

• ul. Walentynowicz 9 – w pasie drogi pozostawione części samochodowe firmy Auto Truck –
części zostały sprzątnięte.

• ul. Plewińskiego – błoto z budowy, rozmowa z kierownikiem, błoto z jezdni usuwane jest na
bieżąco.

• ul.  Plewińskiego  –  walące  się  ogrodzenie  zabezpieczające  rozpoczętą  budowę,
sporządzono notatkę do PINB zgodnie z kompetencjami.

• ul. Grenadierów 3 – liście, śmieci w pasie drogi, przekazano do realizacji przez ZDIM.
• ul.  Z.  Augusta  5/25  -  adoptowany  pies  głośno  szczeka  -  został  oddany  z  powrotem

do prawowitego właściciela.
• ul. Franczaka – Lalka – leżąca reklama w pasie drogi, usunięta przez właściciela reklamy.
• ul. Wł. Jagiełły 1 – Stokrotka- Myjnia samochodowa- użytkowanie jej po godzinach otwarcia

(6.00-21.30), rozmowa telefoniczna z właścicielem o przestrzeganiu jej godzin pracy.
• ul.  Z.  Augusta  7-9  –  wersalka  na  skarpie  teren  należący  do  administracji  LUB-KOM

przekazano do realizacji, zaniedbanie usunięte.    
• ul.  Pancerniaków –  baner  reklamowy  ustawiony  w  pasie  drogi  bez  zgody  właściciela,

rozmowa telefoniczna, reklama została usunięta. 
• ul.  Z.  Augusta  4  –  zgłoszono  na  trawniku  martwe  pszczoły,  podczas  obchodu  bloku

martwych owadów nie stwierdzono. 
• ul.  Z.  Augusta  4  –  zgłoszenie  z  KP-  6  dotyczy  spożywania  alkoholu  w obrębie  bloku,

prowadzono stałe kontrole, w wyniku których w/w nie stwierdzono.
• ul.  Doświadczalna  48-  zgłoszenie  od  pogotowia  kanalizacyjnego  dotyczy  oczyszczenia

działki  przez  Uniwersytet  Przyrodniczy  w  związku  z  pracami  modernizacji  kanalizacji.
Przekazano do realizacji właścicielowi terenu.

• ul. Z. Augusta 3,5,7- postój pojazdów za znakiem drogowym B- 1. Znak ustawiony jest na
działce budowlanej, ustawiony przez administrację, brak organizacji ruchu.

• ul. Wł. Jagiełły 2- wyrzucanie śmieci przez okno, wyrzucania nie stwierdzono, pod blokiem
niewielkie ilości śmieci pochodzenia gospodarczego.

• ul.  A.  Grygowej  –  uszkodzone  ogrodzenie  budowy,  zwisająca  blacha  na  chodnik,
zabezpieczono we własnym zakresie.

• ul.  Królowej  Jadwigi  15/100  –  szczekający  pies,  rozmowa  z  właścicielem  psa
o obowiązkach wynikających z posiadania psa.

• ul.  Krępiecka  ok.  200  m  od  ulicy  Moritza  –  zaśmiecony  pas  drogi,  właściciel  ZDIM,
przekazano do realizacji.

• ul. Dobrzańskiego – zaśmiecony pas drogi należący do ZDIM, przekazano do realizacji.
• ul.  Skalskiego-  Urbanowicza  –  błoto  z  budowy.  Przeprowadzono  rozmowę

z kierownictwem, po interwencji nawożone błoto było sprzątane sukcesywnie za pomocą



urządzeń mechanicznych, w/w miejsce pod stałym nadzorem.  

2. Miejsca pod stałą kontrolą
• ul. Władysława Jagiełły 24 – stałe kontrole w okolicy sklepu Żabka pod kątem spożywania

alkoholu.
• ul. Władysława  Jagiełły 1 -  stałe kontrole w okolicy sklepu Stokrotka oraz placu zabaw

pod kątem spożywania alkoholu..
• ul. Z. Augusta   8 - stałe kontrole w okolicy sklepu Żabka pod kątem spożywania alkoholu..
• Władysława Jagiełły 11 SP 52 – kontrola terenu przy szkole z uwagą na bezpieczeństwo

uczniów.
• ul. Z. Augusta - skwer pomiędzy szkołą a kościołem, siłownia napowietrzna – stałe kontrole

pod kątem niesprzątania po psach, dewastacji mienia publicznego, spożywania alkoholu.

3. Sprawy dotyczące wraków pojazdów
Spowodowano usunięcie przez właścicieli 2 pojazdów, których stan wskazywał, że nie są

używane (wraki).

4. Cele na rok 2020
W  kolejnym  roku  będą  nadal  prowadzone  kontrole  miejsc,  w  których  stwierdzono

spożywanie alkoholu, przebywanie osób bezdomnych oraz nieprawidłowe parkowanie pojazdów.
Dzielnicowy  będzie  prowadził  działania  w  celu  lokalizowania  i  usuwania  wraków  pojazdów.
Prowadzone  będą  kontrole  miejsc  wyprowadzania  psów  pod  kątem  bezpieczeństwa
oraz uprzątania  zanieczyszczeń.  Zaśmiecone  tereny  miejskie  będą  sprzątane  przy  pomocy
osadzonych oraz we współpracy z Urzędem Miasta Lublin.


