
Wykaz działań podjętych w roku 2020 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej Miasta Lublin

w Dzielnicy Kalinowszczyzna

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy

• Podzamcze 1 – parkowanie pojazdów na chodniku – z  uwagi  na status  terenu -  „droga

wewnętrzna”  dzielnicowa  sporządziła  pismo  do  Wydziału  Zarządzania  Ruchem

i Mobilnością w Lublinie w celu usytuowania znaków zakazu lub wygrodzenia terenu

• Kalinowszczyzna/Floriańska  –  zaśmiecona  i  zaniedbana  działka  –  na  skutek  podjętych

działań przez dzielnicową właściciel uprzątnął teren

• Białkowska Góra – gabaryty na skarpie – dzielnicowa sporządziła pismo do zarządcy terenu

- Wydziału Gospodarowania Mieniem w celu uprzątnięcia działki

• Kalinowszczyzna/Dembowskiego  –  zaniedbania  porządkowe  na  skarpie  -   Wydział

Gospodarki Komunalnej  uprzątnął teren na skutek działań podjętych przez dzielnicową

• Niepodległości  28/30  –  parkowanie  na  chodniku –  na  skutek  wielokrotnych  interwencji

dzielnicowej  oraz  innych  funkcjonariuszy  Straży  Miejskiej  problem parkowania  w  w/w

miejscu znacznie się zmniejszył 

• Niepodległości 9a  – notoryczny postój pojazdu Renault w strefie zamieszkania w miejscu

niewyznaczonym –  na  skutek  podjętych  działań  przez  dzielnicową problem parkowania

w w/w miejscu znacznie się zmniejszył 

• Andersa  – zaśmiecony teren przy wejściu do ROD przy sektorze H - na skutek podjętych

działań przez dzielnicową Wydział Gospodarki Komunalnej uprzątnął teren

• Lwowska  –  zaśmiecony  teren  przy  garażach  –  na  skutek  podjętych  działań  przez

dzielnicową Zarząd Nieruchomości Komunalnych uprzątnął teren

• Lwowska – zaśmiecony pl. Singera – na skutek podjętych działań przez dzielnicową teren

został uprzątnięty przez prywatnych właścicieli oraz WGK 

• Walecznych  5   –  zaśmiecona  działka  –  na  skutek  podjętych  działań  przez  dzielnicową

właściciel działki uprzątnął teren 

• Trześniowska/Koryznowej  – parkowanie na zakazie – na skutek podjętych działań przez

dzielnicową problem parkowania we wskazanym miejscu znacznie się zmniejszył 

• Niepodległości/Trześniowska  – zaniedbana działka i „dziki” parking na niej – na skutek

podjętych działań przez dzielnicową właściciel działki ogrodził i uporządkował teren 

• Ruckemana 4 – zaśmiecony teren zielony w kierunku wąwozu – na skutek działań podjętych

przez dzielnicową WGK uprzątnął teren



• Zawilcowa – duża ilość podrzuconych śmieci przy wejściu do ROD – na skutek podjętych

działań przez dzielnicową sprawca wykroczenia został ukarany  oraz uprzątnął teren

• Kleeberga  16  –  zaśmiecanie  terenu  poprzez  dokarmianie  gołębi  –  na  skutek  podjętych

działań  przez  dzielnicową  sprawca  wykroczenia  przestał  zanieczyszczać  i  wyrzucać

żywność i zboże

• Towarowa  27  –  zalegający  gruz  przed  kamienicą  –  na  skutek  podjętych  działań  przez

dzielnicową właściciel odpadu uprzątnął teren

• Kustronia 8 – podrzucone opony przy pojemniku na odpady – dzielnicowa przekazała uwagi

do WGM w celu uporządkowania terenu 

• Koryznowej  13 – podrzucone worki  ze  śmieciami na terenie  zielonym w pasie  drogi  –

na skutek  podjętych  działań  przez  dzielnicową  Biuro  Miejskiego  Architekta  Zieleni

uprzątnęło teren

• Sienna – zaśmiecony teren zielony - na skutek podjętych działań przez dzielnicową Biuro

Miejskiego Architekta Zieleni uprzątnęło teren

• Towarowa – zaśmiecenia na działce – na skutek podjętych działań przez dzielnicową WGK

uprzątnął teren

• Zawilcowa –  zaśmiecony teren  zielony w pasie  drogi  przy  ul.  Krokusowej  -  na  skutek

podjętych działań przez dzielnicową Biuro Miejskiego Architekta Zieleni uprzątnęło teren

• Lwowska 10 i 10a – zaśmiecony teren zielony w pasie drogi -  na skutek podjętych działań

przez dzielnicowa Biuro Miejskiego Architekta Zieleni uprzątnęło teren

• Pankiewicza 31 – zaśmiecony teren zielony – na skutek podjętych działań przez dzielnicową

WGK uprzątnął teren

• Podzamcze 5 – zaśmiecony teren parkingu – na skutek podjętych działań przez dzielnicową

WGK uprzątnął teren

• Andersa – zaśmiecone działki 13/1 i 13/2 - na skutek podjętych działań przez dzielnicową

WGK uprzątnął teren

• Lwowska – zaśmiecona działka nr 14/15 - na skutek podjętych działań przez dzielnicową

WGK uprzątnął teren

• Andersa  –  zaśmiecone schody prowadzące  do  ul.  Niepodległości  -  na  skutek  podjętych

działań przez dzielnicową WGK uprzątnął teren

• Zawilcowa – potłuczone szkło na schodach prowadzących do Parku Zawilcowa - na skutek

podjętych działań przez dzielnicową WGK uprzątnął teren

• Kalinowszczyzna – zaśmiecone działki nr 17/2 i 26/11 - na skutek podjętych działań przez

dzielnicową WGK uprzątnął teren



• Zawilcowa – uszkodzone przęsła barierek przy ścieżce rowerowej – na skutek podjętych

działań przez dzielnicową WGK usunął uszkodzenia

• Walecznych – zaśmiecony teren zielony w pasie drogi - na skutek podjętych działań przez

dzielnicową Biuro Miejskiego Architekta Zieleni uprzątnęło teren

• Zawilcowa/Krokusowa – worki ze śmieciami przy ogrodzeniu ROD – na skutek działań

podjętych przez dzielnicową Biuro Miejskiego Architekta Zieleni uprzątnęło teren

• Kalinowszczyzna  przed  Sienną  -  duża  gałąź  utrudnia  przejście  chodnikiem  -na  skutek

podjętych  działań  przez  dzielnicową Biuro  Miejskiego  Architekta  Zieleni  usunęło  gałąź

z chodnika

• Działkowa -  duża ilość śmieci przy wejściu do ROD – sektor nr 7 – dzielnicowa przekazała

uwagi do Biura Miejskiego Architekta Zieleni w celu uprzątnięcia terenu

• Tumidajskiego 4-8 – wyrwany znak drogowy – dzielnicowa przekazała uwagi do ZDiM

w celu naprawienia uszkodzeń 

• Tumidajskiego/Koryznowej  –  zaśmiecona  skarpa  -  na  skutek  działań  podjętych  przez

dzielnicową Biuro Miejskiego Architekta Zieleni uprzątnęło teren

• Kleeberga – śmieci przy Cmentarzu –  na skutek działań podjętych przez dzielnicową teren

został uprzątnięty przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni oraz ZDiM 

• Białkowska Góra – zanieczyszczony chodnik przez opadające mirabelki z drzew – na skutek

podjętych działań przez dzielnicową ZDiM uprzątnął teren

• Kalinowszczyzna  –  brak  oznakowania  informująco-ostrzegającego  przy  szkole  –

dzielnicowa  uczestniczyła  w  spotkaniu  z  dyrektorem  szkoły  oraz  przedstawicielem

kuratorium oświaty w celu podjęcia działań związanych ze  zwiększeniem bezpieczeństwa

przy  szkole  oraz  sporządziła  pismo  do  ZDiM  z  prośbą  o  odpowiednie  oznakowanie

w rejonie szkoły 

• Koryznowej/Ponikwoda – zanieczyszczenia w rejonie sklepu – na skutek podjętych działań

przez dzielnicową właściciel sklepu uprzątnął teren 

• Tumidajskiego   –  zaśmiecony  teren  zielony  oraz  schody  prowadzące  do  al.  Andersa  –

na skutek  działań  podjętych  przez  dzielnicową  teren  został  uprzątnięty  przez  Biuro

Miejskiego Architekta Zieleni oraz ZDiM 

• Lwowska  12-26  –  zaśmiecony  teren  zielony  –  na  skutek  podjętych  działań  przez

dzielnicową Wydział Gospodarki Komunalnej uprzątnął teren

• Towarowa – zaśmiecony teren zielony na „Słomianym Rynku” oraz pustostan – na skutek

działań  podjętych  przez  dzielnicową  uwagi  zostały  przekazane  do  zarządcy  terenu  –

Wydziału Gospodarki Komunalnej 



• Koryznowej 2b – duża ilość liści zalegających na parkingu – na skutek podjętych działań

przez dzielnicową Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta uprzątnął teren 

• Tumidajskiego 2c – zanieczyszczenia na skarpie nagromadzone przez osobę bezdomną –

na skutek  działań  podjętych  przez  dzielnicową  Biuro  Miejskiego  Architekta  Zieleni

uprzątnęło teren

• Działkowa  –  zaśmiecony  teren  zielony  oraz  „dzikie  wysypisko  śmieci”  przy  wejściu

do ROD sektor  nr  7  –  dzielnicowa sporządziła  pismo do ZDiM oraz  Biura  Miejskiego

Architekta Zieleni celem uprzątnięcia zaniedbań, a także zobowiązała właściciela działki

do niezwłocznego posprzątania terenu 

• Kustronia  8  –  „dzikie  wysypisko  śmieci”przy  kontenerze  na  odpady  niebezpieczne  –

na skutek  podjętych  działań  przez  dzielnicową  teren  został  uprzątnięty  przez  Wydział

Gospodarki Komunalnej oraz Wydział Ochrony Środowiska

• Lwowska  22  –  składowane  gabaryty  oraz  śmieci  uniemożliwiające  dojazd  do  garażu  –

na skutek podjętych działań przez dzielnicową administracja uprzątnęła teren 

• Lwowska 28 – przekręcony, nieczytelny znak ,,zakaz postoju’’ – na skutek podjętych działań

podjętych działań przez dzielnicową ZDiM naprawił uszkodzenia 

• Kasztanowa 34 –  po  remoncie  ulicy  pozostawiony  krawężnik  na  chodniku  –  na  skutek

działań podjętych przez dzielnicową krawężnik został usunięty przez ZDiM 

• Walecznych – worki ze śmieciami na miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych

-na skutek podjętych działań przez dzielnicową ZDiM uprzątnął zanieczyszczenia 

• Kleeberga 16 – przepełniony kontener na odzież używaną – na skutek podjętych działań

przez dzielnicową firma odpowiedzialna opróżniła kontener i uporządkowała teren wokół 

• Okrzei 5 – zasłonięty znak ,,zakaz zatrzymywania’’ przez gałęzie drzew – za pośrednictwem

dzielnicowej uwagi zostały przekazane Biura Miejskiego Architekta Zieleni

• Andersa  –  uszkodzona  ławka  pomiędzy  ulicą  Lwowska,  a  ul.  Walecznych  –  na  skutek

podjętych działań przez dzielnicową ZDiM naprawił uszkodzenia 

• Lwowska  26  –  rozrośnięte  krzewy  utrudniają  przejście  pieszym –  na  skutek  podjętych

działań przez dzielnicową Wydział Gospodarki Komunalnej przyciął krzewy

• Niepodległości  1a  –  przepełniony  kontener  na  odzież  używaną  –  na  skutek  podjętych

działań przez dzielnicową firma odpowiedzialna opróżniła kontener i uporządkowała teren

wokół 

• Koryznowej/Andersa – poobrywane plakaty ze słupa ogłoszeniowego – na skutek podjętych

działań przez dzielnicową ZDiM uprzątnął zanieczyszczenia 

• Malczewskiego – zaśmiecony teren zielony przy placu zabaw – na skutek podjętych działań

przez dzielnicową teren został uprzątnięty przez Wydział Gospodarki Komunalnej 



• Lwowska  36  –  przy  kontenerze  na  odzież  używaną  duża  ilości  worków z  ubraniami  –

na skutek  działań  podjętych przez  dzielnicową firma odpowiedzialna  opróżniła  kontener

i uporządkowała teren wokół 

• Lwowska – zaśmiecone działki - na skutek podjętych działań przez dzielnicową Wydział

Gospodarki Komunalnej uprzątnął teren 

• Krzemieniecka – zaśmiecona kładka oraz tereny pobliskie – na skutek podjętych działań

przez dzielnicową ZDiM i Biuro Miejskiego Architekta Zieleni uprzątnęli teren 

• Wołyńska – od strony ulicy Kalinowszczyzna zdewastowana ławka oraz zaśmiecony teren

wokół  –  na  skutek  podjętych  działań  przez  dzielnicową  ławka  została  zdemontowana

do naprawy, a teren uprzątnięty przez Wydział Gospodarki Komunalnej 

• Krzemieniecka  –  złamane  drzewo  oparte  o  most  –  na  skutek  podjętych  działań  przez

dzielnicową PSP  usunęła zagrożenie, a Biuro Miejskiego Architekta usunęło ścięte drzewo 

• Zawilcowa – osuwisko błota ze skarpy Parku zalegające na drodze – dzielnicowa przekazała

uwagi  do Wydziału Gospodarki Komunalnej 

• Ruckemana – duża ilość liści na jezdni przy krawężniku – na skutek podjętych działań przez

dzielnicową ZDiM uprzątnął zanieczyszczenia 

• Lwowska/Andersa  –  gałęzie  brzóz  utrudniające  przejście  chodnikiem  przy  boisku  –

dzielnicowa przekazała uwagi  do Biura Miejskiego Architekta Zieleni 

• Wołyńska – legowisko po osobie bezdomnej w wąwozie w okolicy stacji trafo – na skutek

podjętych działań przez dzielnicową Wydział Gospodarki Komunalnej uprzątnął terenach

2. Miejsca objęte stałym nadzorem

• Okrzei – parkowanie na terenie zielonym i za znakiem ,,zakaz zatrzymywania’’

• Krzemieniecka – parkowanie na terenie zielonym

• Niepodległości – parkowanie na zatoce przystankowej

• Wąwóz Kalina – patrole z uwagą na prawidłowość wyprowadzania psów oraz na sprzątanie

po nich 

• Niepodległości/ Koryznowej – kontrole z uwagą na spożywanie alkoholu 

• Okrzei 2 -10- spożywanie alkoholu

• Krokusowa 2-6 – spożywanie alkoholu na placu zabaw

• Kasztanowa 3 – spożywanie alkoholu

• Krzemieniecka 1-3 – spożywanie alkoholu

• Daszyńskiego 3-3a – spożywanie alkoholu

• Lwowska 6-8-9-10-12-26– spożywanie alkoholu 



• Malczewskiego – spożywanie alkoholu

• Andersa 1 – spożywanie alkoholu

• Zawilcowa  –  Park  –  kontrola  pod  kątem  podrzucania  śmieci,  dewastacji  i  spożywania

alkoholu

• Daszyńskiego  11  –  patrole  z  uwagą  na  prawidłowość  wyprowadzania  psów

oraz na sprzątanie po nich 

• Koryznowej 2b – kontrola z uwagą na osobę bezdomną przebywającą na klatce schodowej

• Okrzei  wieżowce  –  kontrole  z  uwagą  na  osobę  bezdomną  przebywającą  na  klatkach

schodowych

• Tatarska 6 – kontrole z uwaga na przebywanie osoby bezdomnej 

• Krokusowa – kontrole z uwagą na przebywanie osoby bezdomnej 

3. Sprawy dotyczące wraków pojazdów

• Daszyńskiego  25 –  pojazd  Fiat  od  dłuższego  czasu  nieużytkowany  -  na  skutek  działań

podjętych przez dzielnicową właściciel usunął pojazd 

• Daszyńskiego 3 – pojazd Fiat od dłuższego czasu nieużytkowany – dzielnicowa sporządziła

pismo do Zarządu Dróg i Mostów w celu wydania decyzji na usunięcie pojazdu

• Okrzei 4 – pojazd VW od dłuższego czasu nieużytkowany -  na skutek działań podjętych

przez dzielnicową właściciel usunął pojazd

• Towarowa 19 – pojazd BMW od dłuższego czasu nieużytkowany – dzielnicowa podjęła

działania w celu kontaktu z właścicielem i usunięcia pojazdu 

• Andersa  -  pojazd  Daewoo  od  dłuższego  czasu  nieużytkowany  –  dzielnicowa  podjęła

działania  w  celu  kontaktu  z  właścicielem  i  usunięcia  pojazdu  oraz  sporządziła  pismo

do zarządcy terenu tj. ZDiM

• Dembowskiego 7 – wrak pojazdu Audi – na skutek podjętych działań przez dzielnicową

właściciel usunał pojazd

• Lwowska  32  –  wrak  pojazdu  Ford  –  na  skutek  podjętych  działań  przez  dzielnicową

właściciel pojazdu usunął auto

• Dembowskiego  8  –  wrak  pojazdu  Mercedes  –  na  skutek  działań  podjętych  przez

dzielnicową pojazd został usunięty przez właściciela

• Krzemieniecka  1 – wrak pojazdu Fiat  –  na  skutek  działań  podjętych przez  dzielnicową

pojazd został usunięty przez właściciela

•  Koryznowej 2b – wrak pojazdu Mazda - na skutek działań podjętych przez dzielnicową

pojazd został usunięty przez właściciela



• Daszyńskiego  11-13  –  wrak  pojazdu  Mazda  -   na  skutek  działań  podjętych  przez

dzielnicową pojazd został usunięty przez właściciela

• Niepodległości  7  –  wrak pojazdu  VW -  na  skutek  działań  podjętych  przez  dzielnicową

pojazd został usunięty przez właściciela

4. Cele na 2021 rok

Kontrolowane będą miejsca, w których odbywa się spożywanie alkoholu, przebywanie osób

bezdomnych, nieprawidłowe parkowanie pojazdów. Problemem są również wraki pojazdów, które

po ich zlokalizowaniu będą w kolejności usuwane na koszt właścicieli. Nadal będą kontrolowane

miejsca wyprowadzania psów oraz sprzątania po nich. Zaśmiecone tereny miejskie będą sprzątane

ze współpracą z Urzędem Miasta Lublin.  


