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

w Dzielnicy Ponikwoda 

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy

• Strzembosza  9  –  liczne  zgłoszenia  dotyczące  błota  na jezdni  z  budowy oraz  niszczenia

trawnika przez parkujące pojazdy – na skutek podejmowanych czynności przez dzielnicową

oraz  innych funkcjonariuszy Straży  Miejskiej  ulica  była  częściej  czyszczona,  a  problem

parkowania w w/w miejscu został zlikwidowany 

• Zagrobskiej – śmieci na terenie zielonym - na skutek podjętych działań przez dzielnicową

teren został uprzątnięty przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

• Orzechowa  –  śmieci  w  pasie  drogi  na  terenie  zielonym -  na  skutek  podjętych  działań

przez dzielnicową teren został uprzątnięty przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

• Magnoliowa – śmieci na działce – na skutek działań podjętych przez dzielnicową zarządca

terenu usunął zaniedbania

• Goździkowa – śmieci na terenie zielonym w pasie drogi -   na skutek podjętych działań

przez dzielnicową teren został uprzątnięty przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

• Ponikwoda,  Ustronie,  Walecznych,  Wiejska  –  rozwieszone  ogłoszenia  na  słupach

energetycznych  –  na  skutek  podjętych  działań  przez  dzielnicową  sprawca  wykroczenia

usunał ogłoszenia i został ukarany mandatem

• Koryznowej 11 – podrzucane worki ze śmieciami na trawnik – na skutek podjętych działań

przez dzielnicową teren został uprzątnięty przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

• Bluszczowa – błoto na drodze oraz zniszczona nawierzchnia jezdni  – na skutek działań

podjętych  przez  dzielnicową  podwykonawca  budowy  usunął  błoto  oraz  naprawił

uszkodzenia w nawierzchni drogi

• Grodzickiego – zastawiana droga przez parkujące pojazdy – na skutek podjętych działań

przez dzielnicową problem parkowania pojazdów w w/w miejscu znacznie się zmniejszył

• Rumiankowa – niezabezpieczona studnia głębinowa oraz śmieci na działkach – na skutek

podjętych działań przez dzielnicową Wydział Gospodarki Komunalnej zabezpieczył studnię

oraz uporządkował teren

• Trześniowska 35a – uszkodzona pokrywa studzienki Orange w chodniku – na skutek działań

podjętych przez dzielnicową zarządca studzienki usunął uszkodzenia

• Trześniowska/ Kminkowa – ciężki sprzęt z budowy utrudnia widoczność przy wyjeździe –

na  skutek  podjętych  działań  przez  dzielnicową  problem parkowania  pojazdów  w  w/w

lokalizacji  został zlikwidowany



• Strzembosza 3a – zaśmiecone działki -  na skutek podjętych działań przez dzielnicową teren

został uprzątnięty przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

• Pankiewicza  –  zaśmiecanie  terenu  poprzez  dokarmianie  kotów  oraz  ustawione  domki

dla zwierząt  na  terenie  wspólnoty  bez  zezwolenia  –  na  skutek  działań  podjętych

przez dzielnicową domki zostały usunięte przez zarządcę terenu

• Kosynierów – bardzo wysoka trawa na działce – dzielnicowa ustaliła właściciela terenu

i poinformowała  o  zagrożeniach  wynikających  z  przepisów  przeciwpożarowych

oraz o większej populacji dzikich zwierząt występujących w okolicy w/w ulicy

• Kminkowa /Forsycjowa -  ciężki sprzęt z budowy utrudnia widoczność przy wyjeździe –

na skutek  podjętych  działań  przez  dzielnicową  problem  parkowania  pojazdów   w  w/w

lokalizacji  został zlikwidowany 

• Pliszczyńska – wysypany piach w pasie drogi bez zezwolenia – na skutek działań podjętych

przez dzielnicową właściciel usunał piach

• Laurowa  –  parkowanie  na  chodniku  i  zakazie  postoju  –  na  skutek  podjętych  działań

przez dzielnicową i innych funkcjonariuszy Straży Miejskiej problem parkowania pojazdów

w w/w lokalizacji znacznie się zmniejszył 

• Rudnicka – składowanie odpadów na terenie posesji – dzielnicowa podjęła działania w celu

wywiązania  się  właściciela  posesji  z  obowiązku właściwego  gospodarowania  odpadami,

a także przekazała uwagi do Wydziału Ochrony Środowiska 

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

dzielnicową teren został uprzątnięty przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

• Magnoliowa – przepełnione kontenery na odzież używaną – na skutek działań podjętych

przez dzielnicową firma odpowiedzialna uprzątnęła teren i opróżniła kontenery 

• Dożynkowa/Orzechowa – zalegające opony na terenie zielonym w pasie drogi – na skutek

podjętych  działań  przez  dzielnicową  teren  został  uprzątnięty  przez  Biuro  Miejskiego

Architekta Zieleni

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

dzielnicową teren został uprzątnięty przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

• Pliszczyńska/Grodzickiego  –  przewrócony  znak  „droga  z  pierwszeństwem”  -  na  skutek

działań podjętych przez dzielnicową ZDiM naprawił uszkodzenia

• Bluszczowa  –  zaśmiecony  teren  na  końcu  drogi  nieutwardzonej  -  na  skutek  podjętych

działań przez dzielnicową teren został uprzątnięty przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

• Spółdzielczości  Pracy  –  zaśmiecony  teren  zielony  w pasie  drogi  -  na  skutek  podjętych

działań przez dzielnicową teren został uprzątnięty przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni



• Węglarza  -  zaśmiecony  teren  zielony  w  pasie  drogi  -  na  skutek  podjętych  działań

przez dzielnicową teren został uprzątnięty przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

• Bielskiego 1 – przepełniony kontener  na odzież używaną -  na skutek działań podjętych

przez dzielnicową firma odpowiedzialna uprzątnęła teren i opróżniła kontenery 

• Torowa – śmieci na terenie  zielonym wzdłuż drogi – na skutek działań  podjętych przez

dzielnicową zarządca terenu  (Polskie Koleje Państwowe) usunął zaniedbania

• Cyprysowa  –  wraki  pojazdów  Kia  i  Renault  –  dzielnicowa  powiadomiła  właściciela

pojazdów oraz zarządcę terenu tj. ZDiM celem dalszego postępowania 

• Świdnicka  –  wysoka  trawa  –  na  skutek  podjętych  działań  przez  dzielnicową właściciel

prywatny oraz Biuro Miejskiego Architekta Zieleni wykosili działki 

• Mariańska 6 – zgromadzona duża ilość śmieci na działce – na skutek podjętych działań

przez dzielnicową Wydział Gospodarki Komunalnej uprzątnął teren 

• Poziomkowa – błoto na jezdni z budowy – na skutek podjętych działań przez dzielnicową

właściciel został ukarany mandatem karnym oraz niezwłocznie uprzątnął zanieczyszczenia 

• Owocowa  6  –  dewastacja  budynku  –  na  skutek  podjętych  działań  przez  dzielnicową

uszkodzenia  zostały  naprawione  przez  Zarząd  Nieruchomości  Komunalnych,  a  także

na budynku została zainstalowana fotopułapka  

• Mariańska  9  –  pryzma gałęzi  na  terenie  zielonym – na  skutek  podjętych działań  przez

dzielnicową zaniedbania zostały usunięte przez administrację 

• Trześniowska/Kminkowa – uszkodzony chodnik przy studzience kanalizacyjnej – na skutek

działań podjętych przez dzielnicową MPWiK naprawił uszkodzenia 

• Sekutowicza 35 – wysypisko śmieci – na skutek podjętych działań przez dzielnicową Zarząd

Wspólnoty Mieszkaniowej uprzątnął teren 

• Goździkowa – wysoka trawa w pasie drogi – na skutek działań podjętych przez dzielnicową

Biuro Miejskiego Architekta wykosiło teren w pasie drogi

• Dożynkowa/Wrzosowa  –  uszkodzona  droga  gruntowa  –  na  skutek  podjętych  działań

przez dzielnicową Wydział Gospodarki Komunalnej naprawił uszkodzenia 

• Jeżynowa – zapadlisko przy drodze – dzielnicowa zabezpieczyła teren, uwagi przekazano

do zarządcy – ZDiM celem naprawienia ubytku 

• Koryznowej – zaniedbana i  zaśmiecona prywatna działka – na skutek działań podjętych

przez dzielnicową właściciel uporządkował działkę 

• Bielskiego – rozrośnięte krzewy na działce prywatnej utrudniają korzystanie z parkingu –

na skutek podjętych działań przez dzielnicową właściciel przyciął krzewy 

• Koryznowej  5  –  zaśmiecona  działka  –  wielokrotnie  podejmowane  interwencje

przez dzielnicową, na skutek których Wydział Gospodarki Komunalnej uprzątał teren 



• Ponikwoda  –  przepełniony  kontener  na  odpady  –  na  skutek  podjętych  działań

przez dzielnicową firma Suez odebrała odpady 

• Trześniowska/Torowa – przepełniony kontener na odzież używaną – na skutek podjętych

działań  przez  dzielnicową  firma  odpowiedzialna  opróżniła  kontener  i  oczyściła  teren

przyległy 

• Węglarza  –  zaśmiecony  teren  zielony  w  pasie  drogi  na  wysokości  Cmentarza  –  uwagi

za pośrednictwem dzielnicowej zostały przekazane do Biura Miejskiego Architekta Zieleni

• Koryznowej/Rudnicka  –  zaśmiecona  działka  –  na  skutek  podjętych  działań

przez dzielnicową Wydział Gospodarki Komunalnej uprzątnął teren

• Goździkowa/Dożynkowa –  zaśmiecony teren  za  sklepem – na  skutek  podjętych działań

przez dzielnicową ZDiM zaniedbania usunięto

• Kminkowa – duża ilość ubytków w jezdni – uwagi zostały przekazane do ZDiM 

• Trześniowska – duża kałuża na obniżonym terenie drogi – na skutek podjętych działań przez

dzielnicową ZDiM częściowo wyrównał teren likwidując kałużę 

• Wiśniowa –  wysoka  trawa  oraz  gabaryty  w  pasie  drogi  –  na  skutek  działań  podjętych

przez dzielnicową Biuro Miejskiego Architekta Zieleni usunęło zaniedbania 

• Bielskiego – uszkodzone znaki zakazu – na skutek działań podjętych przez dzielnicową

ZDiM naprawił uszkodzenia 

Bielskiego  –  zaśmiecony  teren  zielony  w  pasie  drogi  –  na  skutek  działań  podjętych

przez dzielnicową zaniedbania zostały usunięte przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

2. Miejsca objęte stałym nadzorem

• - Cyprysowa 21 – spożywanie alkoholu

• -  Andersa/Bazylianówka  –  kontrole  pod względem prawidłowości  wyprowadzania  psów

oraz sprzątania po nich

• - Zagrobskiej – kontrole z uwagą na spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie

• - Paprociowa/Daktylowa/Torowa/ Orzechowa – wypalanie na działkach

• - Strzembosza 11 – nieprawidłowe parkowanie pojazdów

• - Dożynkowa/Goździkowa – nieprawidłowe parkowanie pojazdów

• -  Strzeszewskiego  21  –  parkowanie  na  kopercie  inwalidzkiej  bez  zezwolenia

oraz za znakiem zakazem

• - Strzeszewskiego – parkowanie na chodniku

• - Dymowskiego – nieprawidłowe parkowanie pojazdów

• - Dożynkowa – błoto na jezdni z budowy



• - Dożynkowa 21 – nieprawidłowe parkowanie pojazdów 

• - Strzembosza 11 – spożywanie alkoholu

• - Strzembosza 11 – nieprawidłowe parkowanie

• - Budrysów – nieprawidłowe parkowanie

• - Trześniowska – parkowanie na chodniku

• - Laurowa – parkowanie na chodniku i zakazie 

3. Sprawy dotyczące wraków pojazdów

• Rudnicka  – wrak pojazdu Ford – na skutek podjętych działań przez dzielnicową pojazd

został usunięty przez właściciela

• Bluszczowa – wrak pojazdu Fiat – na skutek działań podjętych przez dzielnicową właściciel

usunął pojazd 

• Kasztanowa – wraki  dwóch pojazdów Renault – dzielnicowa przekazała uwagi do zarządcy

terenu tj. do ZDiM

• Sekutowicza  – wrak pojazdu Hyunday – na skutek działań podjętych przez dzielnicową

właściciel usunął pojazd

• Pankiewicza 34 – wrak pojazdu Citroen – na skutek podjętych działań przez dzielnicową

pojazd został usuniety przez właściciela

• Koryznowej/Rudnicka  –  wrak  pojazdu  Mercedes  –  na  skutek  podjętych  działań

przez dzielnicową właściciel usunął pojazd 

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.  


