
SPRAWOZDANIE  Z  WYKONYWANYCH  CZYNNOŚCI 

W  DZIELNICY  G Ł U S K za 2020 ROK

1. Czynności dot. zaśmieconych terenów – uporządkowane:

1. Wygodna – dot. zaśmieconej działki  – na skutek działań dzielnicowego teren został sprzątnięty

przez właściciela,

2. Wygodna - dot. zaśmieconej działki  – na skutek działań dzielnicowego teren został sprzątnięty

przez właściciela,

3. Zdrowa – dot.  podrzucenia znacznej  ilości  odpadów poremontowych do wiaty  śmietnikowej

przez NN sprawcę – na skutek działań dzielnicowego (częste kontrole) nie doszło do kolejnych

podrzuceń odpadów,

4. Sieciecha – dot. ustawienia pojemników na odpady w pasie drogi bez zgody zarządcy drogi –

na skutek działań dzielnicowego pojemniki zostały usunięte przez właściciela,

5. Głuska – Nektarowa dot.  wyrwanych z podłoża ławek na placu zabaw – na skutek działań

dzielnicowego sprawę przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej,

6. Dominowska, Wólczańska – dot. pożarów niekoszonych łąk – na skutek działań dzielnicowego

Straż Miejska Miasta Lublin wystosowała stosowne pismo do właścicieli tych gruntów,

7. Dominowska – dot. podwyższenia gruntu łąk bez wymaganych procedur – na skutek działań

dzielnicowego sprawę przekazano do Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin,

8. Sieciecha  plac  zabaw  –  dot.  niebezpiecznego  psa  na  terenie  placu  –  na  skutek  działań

dzielnicowego, wg deklaracji  właściciela pies nie będzie wprowadzany na teren placu, stałe

kontrole

9. Sachsów – dot. zaniedbanej i zarośniętej dziką roślinnością,  opuszczonej działki od 5 lat, gdzie

odbywają się libacje alkoholowe NN tutejszych mieszkańców – na skutek podjętych czynności

przez dzielnicowego działka została uporządkowana przez właściciela posesji,



10. Głuska – dot.  zagrodzenia drogi  przy OSP GŁUSK, przytwierdzonymi  do podłoża pięcioma

słupkami -  na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego słupki zostały zdemontowane

a droga przywrócona do ruchu,

11. Nektarowa – dot. niebezpiecznych, betonowych słupków w pasie drogi -  na skutek podjętych

czynności przez dzielnicowego przeszkody zostały uprzątnięte przez Zarząd Dróg i Mostów,

12. Głuska – zarośnięty chodnik roślinnością, brak przejścia dla pieszych - na skutek podjętych

czynności przez dzielnicowego roślinność została zniwelowana przez właściciela sąsiadującej

z chodnikiem posesji,

13. Głuska – wyjazd z zajezdni  MPK -  dot.  rozległej  kałuży po opadach deszczu tworzącej  się

na wyjeździe  z  zajezdni  po  remoncie  drogi  -   na  skutek  podjętych  czynności

przez dzielnicowego wyjazd został wyprofilowany asfaltem przez firmę remontową,

14. Głuska  –  dot.  zaniedbanej,  zachwaszczonej  i  zarośniętej  roślinnością  posesji  -   na  skutek

podjętych czynności przez dzielnicowego roślinność została wykoszona przez właściciela,

2. Sprawy inne, czynności z własnej inicjatywy oraz zgłoszone przez mieszkańców: 

1. Wygodna – dot. zaśmieconej działki – na skutek działań dzielnicowego teren został sprzątnięty

przez właściciela,

2. Wygodna - dot. zaśmieconej działki  – na skutek działań dzielnicowego teren został sprzątnięty

przez właściciela,

3. Zdrowa – dot.  podrzucenia znacznej  ilości  odpadów poremontowych do wiaty  śmietnikowej

przez NN sprawcę – na skutek działań dzielnicowego (częste kontrole) nie doszło do kolejnych

podrzuceń odpadów,

4. Strojnowskiego  (ślepy  odcinek)  –  dot.  porzuconych  plastikowych  części  samochodowych  –

na skutek  działań  dzielnicowego  miejsce  zostało  wskazane  przez  monitoring  do  Wydziału

Gospodarowania Mieniem,

5. Sieciecha / Głuska – dot. niebezpiecznie ustawionej reklamy w pasie drogi – na skutek działań

dzielnicowego reklama została zabrana natychmiast,



3. Zaniedbania porządkowe w toku realizacji:

1. Głuska  – dot. gromadzenia materiałów z rozbiórki obiektów budowlanych i innych na działce

z symbolem użytku RV – grunty orne – w toku,

2.  Dominowska   –  dotyczące  gromadzenia  ogromnych  ilości  odzieży  używanej  na  terenie

posesji oraz innych odpadów – w toku,

4. Miejsca pod stałą kontrolą:

1.  Handlowa – kładka – spożywanie alkoholu,

2. Handlowa -sklep spożywczy – spożywanie alkoholu,

3. Zdrowa – gruntowa – podrzucanie nieczystości,

4. Głuska  –  za  kościołem  i  przy  kładce  do  Wólczańskiej  I  Odległej  -  spożywanie  alkoholu,

zaśmiecanie,

5. Strojnowskiego (gruntowa) – podrzucanie odpadów,

6. Nektarowa – plac zabaw – dewastacja i spożywanie alkoholu,

7. Wygodna – podrzucanie odpadów do przydrożnych rowów melioracyjnych, zanieczyszczanie

drogi błotem z budów,

8. Dominowska  – gromadzenie odzieży używanej i innych odpadów na posesji, brak kontaktu

z właścicielem,

9. Sieciecha – dot. zanieczyszczania drogi błotem z budowy

5. Inne działania:

1. W  porozumieniu  z  Wydziałem  Ochrony  Środowiska  przeprowadzono  kontrolę  wybranych

nieruchomości p/w posiadania właściwej deklaracji odbioru odpadów,

2. W porozumieniu z Powiatową Stacją Sanepidu skontrolowano place zabaw w dzielnicy,



3. 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,

4. W ramach współpracy z poszczególnymi Komisariatami Policji, dzielnicowy wraz z policjantem

wykonywał zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID – 19 w rejonach KP.

 

W roku 2021 w dzielnicy Głusk planuję dalsze kontrole p/w prawidłowej opieki nad psami jak

również kontrole spalania właściwego opału w domkach jednorodzinnych, gospodarowania odpadami

zielonymi (kompostowanie), porządku na posesjach, koszenia suchych traw na łąkach I nieużytkach co

uchroni przed ich ewentualnym pożarem,  zaśmiecania terenu przy rzece Czerniejówce, spożywania

alkoholu poza miejscami wyznaczonymi, umieszczeniem tabliczek z numerem posesji. 

Miejsca, w których dochodzi do niszczenia mienia również będą pod stałą kontrolą (plac zabaw

i  pomnik).  Kontrola  właściwego  parkowania  w  stałych  miejscach   przy  OSP  Głusk,  sklepach

spożywczych położonych przy ul. Handlowej czy w okolicy ul. Głuskiej I Sachsów oraz podrzucania

śmieci  przy  ul.  Zdrowej.  Stała  i  ścisła  współpraca  z  Radą  Dzielnicy  Głusk,  Radnymi  Miejskimi

czy dzielnicowym z III KP rozwiąże wiele nurtujących problemów mieszkańców Głuska.


