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

w dzielnicy Kalinowszczyzna

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy

• ul.  Lwowska  10  –  niewłaściwie  oznakowane  koperty  dla  osób  niepełnosprawnych  –

na skutek podjętych działań przez dzielnicową Zarząd Dróg i Mostów właściwie oznakował

koperty

• ul.  Kalinowszczyzna  46  –  pojazd  Suzuki  długo  nieużytkowany   –  na  skutek  działań

podjętych przez dzielnicową właściciel usunął pojazd 

• ul.  Kalinowszczyzna  3  –  pojazd  Peugeot  długo  nieużytkowany   –  na  skutek  działań

podjętych przez dzielnicową właściciel usunął pojazd 

• ul. Lwowska 10a – zaniedbania porządkowe na skarpie w pasie drogi -  ZDiM uprzątnął

teren na skutek działań podjętych przez dzielnicową

• ul. Sienna – zaśmiecony teren zielony - ZDiM uprzątnął teren na skutek działań podjętych

przez dzielnicową

• ul.  Koryznowej 2b – uszkodzone znaki B-35 i  D-4 – na skutek podjętych działań przez

dzielnicową ZDiM naprawił oznakowanie 

• ul. Zawilcowa – zaśmiecony teren zielony przy schodach i wzdłuż ulicy w pasie drogi –

na skutek  podjętych  działań  przez  dzielnicową  Biuro  Miejskiego  Architekta  Zieleni

uprzątnęło teren 

• ul.  Kuronia  –  zaśmiecony  teren  przy  stacji  trafo  –  na  skutek  podjętych  działań  przez

dzielnicową Wydział Gospodarki Komunalnej uprzątnął teren

• ul.  Towarowa  –  pojazdy długo  nieużytkowane  Honda i  Renault  –  na  skutek  podjętych

działań przez dzielnicową pojazdy zostały usunięte przez właścicieli 

• ul.  Lwowska  6  –  zaśmiecone  tereny  zielone  –  na  skutek  podjętych  działań  przez

dzielnicową WGK uprzątnął teren

• ul. Ruckemana  – zaśmiecona ulica – na skutek podjętych działań przez dzielnicową ZDiM

uprzątnął zaniedbania   

• ul. Lwowska 12-26 – zaśmiecony skwer z ławkami – na skutek podjętych działań przez

dzielnicową teren uprzątnął WGK

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

na skutek podjętych działań przez dzielnicową właściciel  działki  ogrodził  i  uporządkował

teren 

• ul. Ruckemana 4 – długo nieużytkowany pojazd Ford – na skutek podjętych działań przez

dzielnicową właściciel usunął pojazd 

• ul. Podzamcze 3/ul. Lwowska 8 – zaśmiecony teren zielony – na skutek działań podjętych

przez dzielnicową WGK uprzątnął zaniedbania 



• ul.  Działkowa  –  zaśmiecone  tereny  w  pasie  drogi  oraz  częściowo  działki  prywatne  –

na skutek podjętych działań przez dzielnicową teren częściowo został  uprzątnięty przez

WGK, ZDiM  oraz przez osoby prywatne sprzątające w czynie społecznym  

• Al.  Tysiąclecia  przy  „Młynie  Krauzego”  –  częściowo  uschnięte  konary  topoli  rosnącej

w pasie drogi – zgłoszenie zostało przekazane do realizacji do Biura Miejskiego Architekta

Zieleni

• ul. Zawilcowa/ul. Azaliowa – zaśmiecony teren zielony przed MPWiK – na skutek podjętych

działań przez dzielnicową teren został uprzątnięty przez osadzonych z Aresztu Śledczego

• ul. Kalinowszczyzna – nieprawidłowo oznakowana budowa i ruch pojazdów po chodniku –

na skutek podjętych działań przez dzielnicową zapory oraz zakazy ruchu zostały ustawione

zgodnie z organizacją ruchu zatwierdzoną przez ZDiM 

• ul. Kleeberga 14 – pojazd długo nieużytkowany Ford – na skutek działań podjętych przez

dzielnicową pojazd został usunięty przez właściciela 

• Plac Singera – wysoka trawa oraz zaniedbania porządkowe – na skutek podjętych działań

przez dzielnicową działki  miejskie zostały uporządkowane przez WGK, natomiast tereny

prywatne przez właścicieli działek

• ul. Daszyńskiego  – wystające druty w nawierzchni drogi z płyt betonowych przy dojeździe

do Parku Zawilcowa – na skutek podjętych działań przez dzielnicową druty zostały usunięte

przez WGK

• ul.  Zawilcowa  –  zaśmiecone  schody  prowadzące  do  ulicy  Niepodległości  –  na  skutek

podjętych działań przez dzielnicową WGK uprzątnął teren

• ul.  Tumidajskiego 4 –  śmieci  na terenie  zielonym – na skutek  podjętych działań przez

dzielnicową  BMAZ uprzątnął śmieci

• ul. Działkowa – przepełnione kontenery na odpady na ogródkach działkowych – na skutek

podjętych działań przez dzielnicową KOM - EKO odebrało odpady

• ul. Lwowska 7 – gabaryty i śmieci przy altanie śmietnikowej – na skutek podjętych działań

przez  dzielnicową  administracja  zadbała  o  szybsze  zabranie  odpadów  przez  służby

komunalne

• ul. Kalinowszczyzna 48 – śliskie i zaśnieżone schody – na skutek podjętych działań przez

dzielnicową WGK odśnieżył schody

• Zawilcowa – zaśnieżone schody prowadzące do Parku Zawilcowa – na skutek podjętych

dziań przez dzielnicową WGK odśnieżył schody – (wielokrotne interwencje)

• ul. Walecznych – uszkodzony znak B-36 przy II KP – na skutek podjętych działań przez

dzielnicową ZDiM naprawił znak

• ul.  Lwowska  10  –  zaśnieżone  schody  prowadzące  w  kierunku  basenu  –  na  skutek

podjętych działań przez dzielnicową WGK odśnieżył schody – (wielokrotne interwencje)



• ul.  Lwowska 10a – zaśnieżone schody przy zespole garażowym – na skutek podjętych

działań przez dzielnicowa ZDiM odśnieżył schody – (wielokrotne interwencje)

• ul. Niepodległości – śliskie chodniki – na skutek działań podjętych przez dzielnicową ZDiM

usunął zaniedbania 

• ul.  Koryznowej – zaśnieżone schody prowadzące do al.  Andersa – na skutek podjętych

działań przez dzielnicową ZDiM usunął zaniedbania

• ul.  Daszyńskiego – zaśnieżone schody prowadzące do wąwozu – na skutek podjętych

działań przez dzielnicową WGK usunął zaniedbania 

• ul. Koryznowej 2c – zaśnieżone schody przy przedszkolu – na skutek podjętych działań

przez dzielnicową WGK odśnieżył schody

• ul.  Krzemieniecka –  zaśnieżona ulica  –  na skutek  podjętych działań przez  dzielnicową

ZDiM odśnieżył ulicę 

• ul.  Lwowska 12 – oblodzony chodnik  na wysokości  w/w posesji  –  na skutek podjętych

działań przez dzielnicową ZDiM oraz administracja usunęli zaniedbania 

• ul.  Lwowska – wygięty słupek ze znakiem informacyjnym o pasach ruchu –  na skutek

podjętych działań przez dzielnicową – ZDiM naprawił uszkodzenia 

• ul. Białkowska Góra – oblodzony chodnik – na skutek podjętych działań przez dzielnicową

ZDiM usunął zaniedbania

• ul.  Sienna – zaśmiecony teren zielony – na skutek podjętych działań przez dzielnicową

BMAZ usunął zaniedbania 

• ul. Andersa/ ul. Walecznych – uszkodzony sygnalizator dla pieszych – na skutek podjętych

działań przez dzielnicową firma IKOM naprawiła sygnalizator 

• ul. Podzamcze 7 – zaśmiecony teren zielony na wysokości hotelu  - na skutek podjętych

działań przez dzielnicową BMAZ uprzątnął zaniedbania 

• ul. Koryznowej/ul. Pankiewicza – zaśmiecony teren zielony – na skutek podjętych działań

przez dzielnicowa WGK uprzątnął zaniedbania 

• ul.  Lwowska  6  –  zaśmiecone  tereny  zielone  –  na  skutek  podjętych  działań  przez

dzielnicowa WGK uprzątnął teren 

• ul. Lwowska 26 – zaśmiecony teren przy w/w posesji – na skutek działań podjętych przez

dzielnicową WGK usunął zaniedbania porządkowe 

• ul.  Daszyńskiego – zaśmiecony teren Parku Zawilcowa  od Strony ul.  Daszyńskiego –

na skutek podjętych działań przez dzielnicową WGK uprzątnął zaniedbania porządkowe 

• ul.  Podzamcze 3 – zaśmiecone działki  między w/w posesją,  a Lwowską 6 – na skutek

podjętych działań przez dzielnicową WGK uprzątnął teren 

• ul. Daszyńskiego 3 – uszkodzony kontener do zbiórki elektrośmieci – na skutek podjętych

działań przez dzielnicową firma odpowiedzialna za zbiórkę  i obsługę kontenerów usunęła

zaniedbania i wymieniła kontener



• ul.  Andersa/Zawilcowa – obłamana duża gałąź zalegająca na trawniku w pasie drogi  –

na skutek działań podjętych przez dzielnicową BMAZ usunął gałąź 

• ul. Kalinowszczyzna 84 – zanieczyszczony chodnik – na skutek podjętych działań przez

dzielnicową firma dokonująca remontu nawierzchni uprzątnęła chodnik 

• ul. Lwowska 34A – zaśmiecone parkingi w pasie drogowym – na skutek działań podjętych

przez dzielnicową ZDiM uprzątnął zaniedbania 

• ul.  Lwowska 34A-  zaśmiecony teren zielony  na  wysokości  garaży –  na skutek  działań

podjętych przez dzielnicową BMAZ uprzątnął teren

• ul.  Ruckemana  8  –  porzucony  rower  miejski  –  na  skutek  podjętych  działań  przez

dzielnicową firma odpowiedzialna zabezpieczyła rower 

• ul.  Andersa – od strony bloku Tumidajskiego 12 zaśmiecony trawnik przy żywopłocie –

na skutek działań podjętych przez dzielnicową BMAZ uprzątnął nieczystości

• ul.  Działkowa  –  zalegające  worki  ze  śmieciami  na  terenie  zielonym  w  pasie  drogi  –

na skutek podjętych działań przez dzielnicową BMAZ uprzątnął śmieci

• ul. Zawilcowa – zaśmiecone schody prowadzące do Parku Zawilcowa – na skutek działań

podjętych przez dzielnicową WGK UM  uprzątnął schody

• ul. Lwowska 22 – przepełnione kontenery na odzież używaną – na skutek podjętych działań

przez dzielnicową firma odpowiedzialna opróżniła kontenery

• ul.  Tumidajskiego  2c  –  zaśmiecona  skarpa  w  pasie  drogowym  –  na  skutek  działań

podjętych przez dzielnicową BMAZ uprzątnął skarpę

• ul. Tumidajskiego 6-8 – banery wyborcze zasłaniające widoczność – na skutek podjętych

działań przez dzielnicową odpowiedni komitet wyborczy przestawił banery

• ul. Lwowska 22 – zaśmiecony chodnik i parking miejski – na skutek działań podjętych przez

dzielnicową ZDiM uprzątnął zaniedbania 

• ul.  Koryznowej  –  zaśmiecone  tereny  zielone  po  stronie  osiedla  od  ul.  Wiejskiej

do Niepodległości – na skutek działań podjętych przez dzielnicową BMAZ uprzątnął tereny 

• ul.  Okrzei/Krzemieniecka  –  zasłonięty  przez  gałęzie  znak  B-36  –  na  skutek  działań

podjętych przez dzielnicową uwagi zostały przekazane do realizacji do BMAZ.

• ul. Okrzei 2 – wysoka trawa i śmieci od trony wąwozu za pawilonami – na skutek działań

podjętych przez dzielnicową – WGK UM  usunął zaniedbania 

• Daszyńskiego – zniszczona nawierzchnia drogi dojazdowej do Parku Zawilcowa od strony

ul.  Daszyńskiego  –  na  skutek  działań  podjętych  przez  dzielnicową  uwagi  zostały

przekazane do realizacji  do WGK UM 

• ul.  Daszyńskiego 25 – zaśmiecona i niekoszona działka od strony wąwozu – na skutek

działań podjętych przez dzielnicową uwagi zostały przekazane do realizacji do WGK UM

• ul.  Krzemieniecka – przy przejściu podziemnym duża ilość zanieczyszczeń – na skutek

działań podjętych przez dzielnicową ZDiM uprzątnął teren



• ul.  Trześniowska –  na odcinku od Niepodległości  w kierunku Tumidajskiego duża ilość

zalegających  liści  na  jezdni  –  na  skutek  podjętych  działań  przez  dzielnicową  ZDiM

uprzątnął jezdnię

• ul.  Lwowska  12 –  26 –  zaśmiecona działka  miejska  między w/w blokami  –  na skutek

działań podjętych przez dzielnicową WGK UM uprzątnął teren zielony

• ul. Kleeberga 9 – uszkodzony znak przejście dla pieszych – na skutek działań podjętych

przez dzielnicową  uwagi zostały przekazane do realizacji do ZDiM

• ul.  Działkowa -   gabaryty/odpady na działce  przy wejściu do Ogródków Działkowych –

na skutek działań podjętych przez dzielnicową zgłoszenie zostało przekazane do realizacji

do BMAZ

• ul.  Kalinowszczyzna  –  zalegające worki  z  odpadami  na  prywatnej  posesji  –  na skutek

działań podjętych przez dzielnicową użytkownik budynku usunął zaniedbania 

• ul. Tumidajskiego 12 – pojazd Renault długo nieużytkowany – na skutek działań podjętych

przez dzielnicową zgłoszenie zostało przekazane do realizacji do ZDiM

• ul.  Lwowska 16 –  wyrzucane odpady przez  okno –  na skutek  działań podjętych przez

dzielnicową  mieszkaniec niezwłocznie uprzątnął zanieczyszczenia 

• ul.  Daszyńskiego  19  –  pojazdy  długo  nieużytkowane  (Mitsubishi  i  Mazda)  -na  skutek

działań podjętych  przez dzielnicową zgłoszenie zostało przekazane do realizacji do ZDiM 

• ul. Daszyńskiego 23 – zalegające opony przy garażach – na skutek działań podjętych przez

dzielnicową administracja uprzątnęła opony 

• ul. Koryznowej 2B – uszkodzony znak B-35  –  na  skutek  działań  podjętych  przez

dzielnicową uwagi zostały przekazane do realizacji do zarządcy terenu 

2. Miejsca objęte stałym nadzorem

• ul. Okrzei – parkowanie na terenie zielonym i za znakiem B-36 zakaz zatrzymywania się

• ul. Krzemieniecka – parkowanie na terenie zielonym

• ul. Wołyńska – parkowanie na terenie zielonym

• ul. Niepodległości – parkowanie na zatoce przystankowej

• ul. Niepodległości 5 – parkowanie na trawie

• ul. Okrzei 4, 8,16 – parkowanie na trawie 

• ul. Lwowska 9 – parkowanie na trawie 

• Wąwóz  Kalina  –  patrole  z  uwagą  na  wyprowadzanie  psów  bez  zabezpieczeń  oraz

nie sprzątanie po nich 

• ul. Niepodległości/ ul. Koryznowej – kontrole z uwagą na spożywanie alkoholu 

• ul. Okrzei 2 - spożywanie alkoholu

• ul. Krokusowa 6 – spożywanie alkoholu na placu zabaw

• ul. Tumidajskiego 2a – kontrola miejsca przebywania osoby bezdomnej



• ul. Krzemieniecka 1-3 – spożywanie alkoholu

• ul. Daszyńskiego 1-3 – spożywanie alkoholu

• ul. Lwowska 6-8 – spożywanie alkoholu 

• ul. Zawilcowa – Park – kontrola pod kątem podrzucania śmieci i dewastacji 

• ul. Tumidajskiego 8-10-16- kontrola parkowania na trawie

• ul. Daszyńskiego 2 – kontrola pod kątem parkowania na pasie ruchu

• ul. Daszyńskiego 11 – parkowanie na trawie 

• ul. Tatarska 6 – kontrola miejsca przebywania osoby bezdomnej

• ul. Okrzei 13 – kontrola miejsca przebywania osoby bezdomnej

• ul. Lwowska 13 – kontrola miejsca przebywania osoby bezdomnej

3. Sprawy dotyczące wraków pojazdów

Odholowano 3 pojazdy, których stan wskazywał, że są nieużywane.

4. Tereny uprzątnięte przez osadzonych z Aresztu Śledczego w Lublinie:

Spowodowano uprzątnięcie 7 miejsc na terenie dzielnicy.

5. Cele na 2020 rok

Kontrolowane  będą  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  właściciela.  Nadal  będą  kontrolowane  miejsca  wyprowadzania  psów oraz  sprzątania

po nich. Zaśmiecone tereny miejskie będą sprzątane przy pomocy osadzonych oraz ze współpracą

z Urzędem Miasta Lublin.


