
Wykaz działań podjętych w roku 2020 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej

Miasta Lublin w Dzielnicy  Hajdów - Zadębie 

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy

-  ul.  Mełgiewska  -  zaśmiecony  pas  drogi  drobnymi  śmieciami.  Przeprowadzono  rozmowę

z właścicielami pobliskich firm – zobowiązano uprzątnąć teren oraz ustawić pojemnik na odpady,

zastosowano się do zaleceń. 

- ul. Turystyczna 9 - śmieci przy przystanku w pasie drogowym- przekazano do Zarządu Dróg

 i Mostów-  uprzątnięto wskutek działań dzielnicowego.

-  ul.  Zimna-   zaśmiecony  pas  drogowy.  Przekazano  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów,  uprzątnięto

wskutek działań dzielnicowego.

- ul. Mełgiewska- droga serwisowa, stałe kontrole pod kątem podrzucania śmieci

- ul. Mełgiewska -  śliskie chodniki, przekazano do Zarządu Dróg i Mostów, posypano piachem

wskutek działań  dzielnicowego. 

-  ul.  Turystyczna- sprawdzanie opuszczonej  posesji  pod kątem  przebywania osoby bezdomnej.

Posesja pod stałym nadzorem dzielnicowego.

-  ul.  Turystyczna  -   opuszczona  posesja,  gdzie  przebywają  osoby  bezdomne,  przeprowadzane

kontrole, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. 

-  ul.  Antoniny  Grygowej-  kontrole  prawidłowości  wyprowadzania  psów  i  sprzątania  po  nich

oraz podrzucania śmieci. 

-  ul.  Kasprowicza  112 -  sprawdzanie  terenu SP 48 pod kątem spożywania  alkoholu na boisku

szkolnym.    

- ul. Turystyczna -  kontrole placu zabaw z uwagą na dewastacje.

- ul. Metalurgiczna - śmieci nawiewane  z sortowni śmieci. Teren należący do PKP, zgłoszono -

śmieci uprzątnięto wskutek działań dzielnicowego.

 - ul. Mełgiewska 7-9 kontrole spożycia alkoholu przy sklepie 

-  ul.  Mełgiewska  -  teren  przy  ogródkach  działkowych  zaśmiecony,  teren  prywatny.  Kontakt

z właścicielką, uprzątnięto wskutek działań dzielnicowego.

- ul. Jarmarczna-  wysoka trawa w pasie drogi. Zgłoszono do ZDIM, wykoszono wskutek działań

dzielnicowego.   

- ul. Zawieprzycka - wysoka trawa w pasie drogi. Zgłoszono do ZDIM, wykoszono wskutek działań

dzielnicowego.

-  ul. Zawieprzycka - zaśmiecona działka - teren Wydziału Gospodarki Komunalnej - zgłoszono,

posprzątano wskutek działań dzielnicowego.



- ul. Projektowa -  parkowanie za znakiem (B – 36) zakaz zatrzymywania, stałe kontrole.

-ul. Turystyczna do ul. Kasprowicza oblodzony chodnik, zgłoszono do ZDIM. Chodnik został

 posypany piaskiem wskutek działań dzielnicowego.

- ul.  Mełgiewska- kontrole ekranów dźwiękochłonnych  pod kątem ich dewastacji.

- ul.  Turystyczna 3 – 5 oblodzone chodniki. Zgłoszono do ZDIM, posypano piaskiem,  wskutek

działań dzielnicowego.

- ul.  Jakubowicka - kontrola placu zabaw i pobliskiego terenu zielonego pod kątem spożywania

alkoholu oraz zaśmiecania. 

- ul. Mełgiewska, śliskie schody. Przekazano do ZDIM, odśnieżono wskutek działań dzielnicowego.

- ul. Mełgiewska - dojazd do ogródków działkowych zaśmiecony. Teren PGE, posprzątano wskutek

działań dzielnicowego.

- ul, Zadębie a ul.  Kasprowicza przewrócony baner reklamowy o dużej powierzchni-przekazano

do Wydziału Gospodarki Komunalnej – usunięto zaniedbanie

-  ul.  Turystyczna-   przystanek MPK -   Kijańska,  śmieci  wokół  przystanku,  przepełniony  kosz

na śmieci. Posprzątano wskutek działań dzielnicowego.

- ul. Zimna – zaśmiecone Miejsce Pamięci ,,Pomnik upamiętniający relokację  Żydów’’ - zgłoszono

do Wydziału Gospodarki Komunalnej, śmieci posprzątano wskutek działań dzielnicowego.

- ul. Turystyczna - gabaryty i śmieci. Poinformowano Osiedlowy Zarząd Budynków Tatary i Zarząd

Nieruchomości Komunalnych. Teren został oczyszczony. 

- ul. Turystyczna - przy salonie samochodowym, śmieci na przystanku MPK. Posprzątano wskutek

działań dzielnicowego.

-  ul.  Jarmarczna  a  ul.  Zadębie-   śmieci  w  pasie  drogi  na  terenie  zielonym.  Przekazano 

do Miejskiego Architekta Zieleni. Posprzątano wskutek działań dzielnicowego. 

 - ul.   Metalurgiczna – przy ogrodzeniu sortowni zalegają śmieci, przekazano do Zarządu Dróg

i Mostów.  Posprzątano wskutek działań dzielnicowego.

- ul. Mełgiewska - okolica nastawni kolejowej zalegające śmieci. Przekazano do właściciela terenu

Posprzątano wskutek działań dzielnicowego.

- ul. Jarmarczna -  dotyczy naprawy ubytków w jezdni na odcinku za drogą na cmentarz. Zgłoszono

do  Zarządu  Dróg  i  Mostów  do  Wydziału  Utrzymania  i  Remontów.  Ubytki  w  jezdni  zostały

wypełnione asfaltem. 

- ul. Hajdowska -  duża ilość ubrań oraz śmieci wzdłuż torów  Przekazano do zarządcy terenu-

posprzątano, wskutek działań dzielnicowego

- ul. Mełgiewska, zaśmiecony teren ogródków działkowych . Po rozmowie z właścicielem terenu,

oraz prezesem ROD ,, Traktorek” teren został posprzątany

- ul Mełgiewska  po stronie salonu motoryzacyjnego zaśmiecenie terenu zielonego. Przekazanie



do Biura  Miejskiego  Architekta  Zieleni  celem  uprzątnięcia.  Posprzątano,  wskutek  działań

dzielnicowego.

-  ul.  Kasprowicza  a  Mełgiewska  zaśmiecony  teren  zielony.  Przekazano  do  Biura  Miejskiego

Architekta Zieleni celem uprzątnięcia. Posprzątano, wskutek działań dzielnicowego.

- ul. Turystyczna przy moście, wzdłuż ścieżki rowerowej zalegające śmieci na terenie zielonym.

Przekazano  do  Biura  Miejskiego  Architekta  Zieleni  celem  uprzątnięcia.  Posprzątano,  wskutek

działań dzielnicowego.

-.ul.Turystyczna  po  stronie  marketu-  przy  zespole  komórek  przepełnione  pojemniki  na  śmieci,

po rozmowie  w  Zarządzie  Nieruchomości  Komunalnych  śmieci  zostały  uprzątnięte,  wskutek

działań dzielnicowego.

- ul. Mełgiewska - teren znajdujący się wzdłuż garaży, zaśmiecony. Teren należący do Wydziału

Gospodarki Komunalnej. Śmieci zostały uprzątnięte wskutek działań dzielnicowego.

-  ul.  Antoniny  Grygowej  -  gabaryty  przy  altanie  śmietnikowej  oraz  uszkodzone  gniazdka

elektryczne w klatce schodowej. Przekazano do Osiedlowego Zarządu Budynków Tatary. Gabaryty

uprzątnięto, natomiast gniazdka elektryczne zostały naprawione.

-  ul.  Zadębie  -  błoto  z  budowy hali  na ulicy.  Ukarano kierownika  budowy mandatem karnym

zanieczyszczenie zostało usunięte.

- ul. Jarmarczna, gromadzenie się wody na ulicy, przekazano do Zarządu Dróg i Mostów.

- Mełgiewska ,  Metalurgiczna  ,  zaśmiecone tereny zielone w pasie  drogi.  Przekazano do Biura

Miejskiego Architekta Zieleni.  Śmieci zostały uprzątnięte wskutek działań dzielnicowego.

- ul. Metalurgiczna - brak pokrywy  studzienki. Nasunięto we własnym zakresie.

-  ul.  Zadębie  -  śmieci  z  drukarni,  przeprowadzono  rozmowę z  kierownikiem.   Śmieci  zostały

uprzątnięte, wskutek działań dzielnicowego.

2. Sprawy dotyczące osób bezdomnych :

Prowadzono stałą współpracę z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie przy ul. Towarowej 19 

3. Miejsca objęte stałym nadzorem:

• ul. Projektowa - parkowanie za znakiem ,,zakaz zatrzymywania’

• ul. Mełgiewska 7-9 - kontrole spożywania alkoholu przy sklepie 

• ul. Turystyczna - sprawdzanie opuszczonej posesji pod kątem przebywania osoby bezdomnej.

• ul. Mełgiewska - stałe kontrole pod kątem podrzucania śmieci.

• ul. Jakubowicka - kontrola placu zabaw i pobliskiego terenu zielonego pod kątem spożywania

alkoholu oraz zaśmiecania. 

• ul. Mełgiewska - kontrole ekranów dźwiękochłonnych pod kątem ich dewastacji.



W porozumieniu z Miejską Komendą Policji w Lublinie były przeprowadzone kontrole

przy szkołach podstawowych w związku z akcją „Bezpieczna Szkoła” oraz wzmożone patrole

Straży Miejskiej w pobliżu szkół w pierwszych tygodniach od rozpoczęcia roku szkolnego. 

W  porozumieniu  z  Miejskim  Przedsiębiorstwem  Komunikacyjnym  w  Lublinie  była

przeprowadzona akcja „Maseczka” w środkach komunikacji miejskiej w Lublinie.

5. Cele na 2021 rok

Kontrolować  będę  miejsca,  w  których  występuje  problem  spożywania  alkoholu  oraz  tereny,

gdzie mogą  przebywać  osoby  bezdomne.  Systematycznie  będę  sprawdzać  prawidłowość

wyprowadzania psów oraz prawidłowość parkowania pojazdów a także lokalizować i likwidować

miejsca zaśmiecone.

 

         

 

       

       

       



 


