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

1.Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy:

• FARMACEUTYCZNA 2A - stacja Trafo zanieczyszczony teren przy budynku, rozmowa
telefoniczna  z  kierownikiem  w  sprawie  zaniedbań,  przeprowadzono  rekontrolę,  teren
uprzątnięty.

• NAMYSŁOWSKIEGO – ZANA za  pomnikiem Obrońcom Lublina, zaśmiecony teren przy
pomniku,  wysłano  pismo  do  Biura  Miejskiego  Architekta  Zieleni,  przeprowadzono
rekontrolę - teren uprzątnięty.

• STRUGA - pryzma gałęzi i drobne śmieci na działce Gminy Lublin, przekazano informację
do Wydziału Gospodarki Komunalnej,  teren uprzątnięty.

• PIELĘGNIAREK  -  zaniedbania  porządkowe  na  działkach  prywatnych,  kontakt
z właścicielem działki,  teren uprzątnięty.

• WOJCIECHOWSKA  -  błoto  z  budowy  na  jezdni,  rozmowa  z  właścicielem  działki,
który niezwłocznie wysłał pracowników do uprzątnięcia nieprawidłowości.

• BORELOWSKIEGO  -  wysoki  żywopłot  utrudniający  przejście  chodnikiem,  rozmowa
z właścicielką posesji, żywopłot został podcięty.

• WOJCIECHOWSKA -  nieprawidłowy  postój  pojazdów,  liczne  interwencje,  po  których
osoba  zgłaszająca,  oświadczyła,  że  dzięki  działaniom  Straży  Miejskiej  Miasta  Lublin
problem został rozwiązany.

• ROMANOWSKIEGO  -  dwa  pojazdy  noszące  znamiona  wraków,  ustalono  właściciela
pojazdów, przeprowadzono rozmowę,  pojazdy zostały usunięte przez właściciela.

• KRAŚNICKA -  roślinność  z  prywatnej  posesji  zasłania  znak drogowy,  przeprowadzono
rozmowę  z  właścicielką  posesji,  która  niezwłocznie  usunęła  gałęzie  ograniczające
widoczność znaku

• WOJCIECHOWSKA -  zniszczony  trawnik  miejski  i  wyrwa  w ziemi  ,  pismo do  Biura
Miejskiego Architekta Zieleni,  nieprawidłowości usunięte

• KRAŚNICKA -  ubytek  w nawierzchni  jezdni,  przekazano  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów,
nieprawidłowości usunięte

• KRAŚNICKA - gałęzie utrudniające przejście chodnikiem oraz zanieczyszczony owocami
chodnik,  pismo  do  ZDIM  oraz  do  Biura  Miejskiego  Architekta  Zieleni,  gałęzie  drzew
utrudniające przejście chodnikiem podcięte, chodnik uprzątnięty

• FARMACEUTYCZNA - gałęzie brzozy utrudniające przejazd ww ulicą, pismo do Biura
Miejskiego Architekta Zieleni, gałęzie usunięte

• KRAŚNICKA -  przerośnięte  krzewy utrudniające przejście  chodnikiem, pismo do Biura
Miejskiego Architekta Zieleni, nieprawidłowości usunięte

• ŚNIEŻYŃSKIEGO  -  gałęzie  drzew  zasłaniające  znak  drogowy,  pismo  Wydziału
Gospodarki Komunalnej, gałęzie drzew podcięte

• SZWOLEŻERÓW  -  przy  placu  zabaw  wysokie  chwasty,  zgłoszono  do  Wydziału
Gospodarki Komunalnej, chwasty wykoszone

• WOJCIECHOWSKA a  SKROMNA -  zanieczyszczone  przejście,  przekazano  informację
do ZDIM oraz do Biura Miejskiego Architekta Zieleni, teren uprzątnięty

• KRASIŃSKIEGO - notatka do Biura Miejskiego Architekta Zieleni w sprawie weryfikacji
stanu drzew w pasie drogowym

• POWSTANIA STYCZNIOWEGO - wrak pojazdu, pismo do ZDIM, pojazd odholowany
przez Straż Miejską

• STRUGA - pryzma gałęzi na terenie miejskim, zgłoszono do WGK,   teren uprzątnięty
• SZWOLEŻERÓW  -  wysokie  chwasty  na  działce  miejskiej,  przekazano  do  WGK,

teren wykoszony



• KRASIŃSKIEGO - przepełnione kontenery na odzież, zgłoszono do osoby odpowiedzialnej
za kontenery, ustalono termin uprzątnięcia,  nieprawidłowości usunięte

• KRASIŃSKIEGO-   parking  miejski,  trzy  pojazdy  długo  nieużytkowane,  wykonano
dokumentację  fotograficzną,  ustalono  właścicieli  2  pojazdów,  trzeci  pojazd  –  pismo
do ZDIM,  w  pozostałych  dwóch  przypadkach  kontakt  z  właścicielami,  ustalono  termin
usunięcia, pojazdy usunięte przez właścicieli

• KRAŚNICKA -  drzewo  uniemożliwiające  przejście  chodnikiem,  przekazano  informację
o stwierdzonych  nieprawidłowościach  do  kierownika  sklepu,  który  niezwłocznie  usunął
nieprawidłowości

• WOJCIECHOWSKA - nieprawidłowe oznakowanie posesji, rozmowa z zarządcą budynku,
numer posesji zmieniony

• POWSTANIA STYCZNIOWEGO - wrak pojazdu, ustalono, że jest zajęty przez komornika,
sprawa w toku

• KRAŚNICKA -  napis  w  sprawie  aborcji  na  wiacie  przystankowej  i  latarni,  przekazano
informację   do  ZTM  oraz  do  Zakładu  Energetycznego,  po  przeprowadzonej  rekontroli
nieprawidłowości usunięte

• KRAŚNICKa  -  przewrócony  kosz  betonowy,  przekazano  informację  do  ZDIM,
nieprawidłowości usunięte

2. Miejsca objęte stałym nadzorem:

• ZANA -  przy  pomniku,  skwer   kontrole  pod  kątem spożywania  alkoholu  w  miejscach
objętym zakazem

• ROMANOWSKIEGO-  kontrole pod kątem dewastacji placu zabaw, spożywania alkoholu,
niszczenia roślinności przeznaczonej do użytku publicznego

• KONSTANTYNÓW  -  kontrole  pod  kątem  niestosowania  się  do  znaku  ,,zakaz
zatrzymywania się’’

• FRANKOWSKIEGO - kontrole w sprawie młodzieży zaśmiecającej schody niedopałkami
papierosów

• SZWOLEŻERÓW - kontrole pod kątem prawidłowości  wyprowadzania psów
• PIELĘGNIAREK - kontrole w sprawie niszczenia roślinności przez pojazdy
• UŁANÓW  - kontrole pod kątem wyprowadzania psów oraz niszczenia roślinności
• SKROMNA - kontrole pod kątem niszczenia roślinności
• WOJCIECHOWSKA  -  przejście  do  SKROMNEJ-   kontrole  pod  kątem  spożywania

alkoholu
• UŁANÓW przy sklepie -  kontrole pod kątem spożywania alkoholu
• KRASIŃSKIEGO SP 57 - kontrole pod kątem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
• PAŚNIKOWSKIEGO - przy szkole, kontrole pod kątem prawidłowości parkowania
• KRASIŃSKIEGO/ BOHATERÓW MONTE CASSINO - plac zabaw kontrole pod kątem

spożywania alkoholu i zaśmiecania
• ŚNIEŻYŃSKIEGO -  kontrole pod kątem spożywania alkoholu na placu zabaw
• ROMANOWSKIEGO -  kontrole pod kątem zakłócania spokoju publicznego

3. Cele na 2021 rok
Kontrolowane będą miejsca, w których występuje problem spożywania alkoholu oraz tereny, gdzie
mogą przebywać osoby bezdomne. Podczas pełnienia pracy w dzielnicy prowadzone będą kontrole
prawidłowości  wyprowadzanych psów.  Prowadzona będzie kontrola  prawidłowości parkowania



oraz szczególną uwagę objęte będą pojazdy nieużytkowane od dłuższego czasu blokujące miejsca
parkingowe. Zaśmiecone tereny miejskie będą sprzątane  ze współpracą z Urzędem Miasta Lublin.  


