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

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul. Zana 35-37 – teren pomiędzy sklepami Komfort i Rossman – teren uprzątnięto.
• ul.  Krasińskiego  –  stos  drewna  po  wycince  złożony   w  pasie  drogi  –  po  zgłoszeniu

do zarządcy  teren został uprzątnięty.
• ul. Nadbystrzycka  – po zgłoszeniu  teren został uprzątnięty.
• ul. Zana 38 – po osobistym zgłoszeniu do zarządcy teren został posprzątany.
• ul. Zana 45 ( teren zielony przy KMP Lublin) –  po zgłoszeniu teren uprzątnięto.
• ul.  Juranda  9  (teren  zielony  przy  przychodni)  –  po  sporządzeniu  notatki  służbowej

do zarządcy teren został posprzątany.
• Ścieżka  rowerowa  przy  rzece  Bystrzycy  –  zgromadzone  worki  ze  śmieciami  -

po zgłoszeniu do monitoringu worki zostały zabrane.
• ul.  Wileńska  (za  przystankiem  MPK)   -   po  zgłoszeniu  do  monitoringu  teren  został

posprzątany.
• ul. Nadbystrzycka 82 – po zgłoszeniu  teren został posprzątany.
• ul.  Głęboka 12-20  (skarpa  przy blokach)  –  po osobistym przekazaniu  zaniedbań teren

został posprzątany.
• ul. Kazimierza Wielkiego (przy Hali Globus) – po zgłoszeniu do monitoringu teren został

posprzątany a wysoka trawa podcięta.
• ul. Nadbystrzycka 116 (zgromadzone worki ze śmieciami) – po zgłoszeniu worki zostały

zabrane.
• ul.  Wigilijna  –  ul.  Nadbystrzycka  (zarośnięte  pobocza)  –  po  zgłoszeniu   wysoka  trawa

została podcięta.
• Wąwóz  Rury  (teren  po  opuszczonych  ogródkach  działkowych)  –  w  dniu  17.04.2019  r.

została  sporządzona  dokumentacja  fotograficzna  oraz  notatka  służbowa  do  zarządcy
terenu WGK UM Lublin celem uprzątnięcia terenu.

• ul.  Plażowa  1  (zanieczyszczony  chodnik  odchodami  gołębi)  -  sporządzono  notatkę
służbową do zarządcy celem sukcesywnego sprzątania chodnika.

• ul.  Nadbystrzycka – ul.  Wigilijna  (plac po zlikwidowanym kiosku Ruchu)  -  sporządzono
notatkę służbową – teren został posprzątany.

• ul.  Głęboka  (zarośnięty  ciąg  pieszy  przy  ścieżce  rowerowej)  –  sporządzono  notatkę
służbową do zarządcy – wystające  gałęzie drzew i krzewów zostały podcięte.

• ul. Wileńska (przepełniony kontener na odpady niebezpieczne) –  teren posprzątany.
• ul. Gliniana 33 – (pozostawiona wersalka w pasie drogowym) – zgłoszono do ZDiM Lublin –

gabaryt został zabrany.
• ul. Balladyny 5B – (zaśmiecony teren zielony przy garażach) – teren został posprzątany.
• ul.  Wapienna  21  –  (wysypisko  śmieci,  gabaryty)  –  zgłoszono  do  ZDiM  Lublin  celem

uprzątnięcia terenu.
• ul.  Nowomiejska  (zaśmiecony  teren  boisk  sportowych)  –  przeprowadzono  rozmowę

z właścicielem terenu – teren został posprzątany.
• ul.  Kazimierza Wielkiego –  ul.  Nowomiejska (zaśmiecone działki  prywatne – wysypisko

śmieci)  przeprowadzono rozmowę z właścicielami działek  – tereny zostały posprzątane
a śmieci wywiezione.

• ul.  Wigilijna  (zaśmiecony teren  prywatny  oraz  niezabezpieczony budynek  drewniany)  –
przeprowadzono  rozmowę  z  właścicielką  posesji  –  budynek  zabezpieczono,  posesję
posprzątano.

• ul.  Nadbystrzycka  (zaśmiecona  posesja  prywatna)  –  przeprowadzono  rozmowę
z właścicielem posesji – posesja została uprzątnięta.

• ul. Jana Sawy (śmietnisko na terenie zielonym obok budynku Sun Hill) – przeprowadzono
rozmowę  z właścicielem terenu – teren został posprzątany.

• ul.  Lasockiego  (zaśmiecona  posesja  po  zlikwidowanej  piekarni)  –  przeprowadzono
rozmowę z właścicielami piekarni – posesja została posprzątana a śmieci wywiezione.

• ul. Gliniana (zalegający gruz przy budynku) przeprowadzono rozmowę z administratorem 
obiektu - gruz został zabrany



• ul.  Zana  –  (pryzma gruzu przy trzepaku na terenie  prywatnym)  –  po przeprowadzeniu
rozmowy z zarządcą terenu – gruz został zabrany.

• ul.  Nadbystrzycka  -  (zaśmiecona  posesja  prywatna)  –  przeprowadzono  rozmowę
z właścicielką posesji, która posprzątała teren.

• ul.  Jana Sawy – (sterta krzeseł  na terenie  prywatnym) – sprawę przekazano zarządcy
terenu, który zlecił wywóz firmie Kom- Eko. Krzesła zostały zabrane.

• ul.  Zana – (pryzma gruzu przy przychodni) – przeprowadzono rozmowę z kierownikiem
robót, który usunął gruz i posprzątał teren.

• ul.  Głęboka – (wysypisko śmieci przy altanie śmietnikowej) – przeprowadzono rozmowę
z administratorem terenu, który uprzątnął teren.

• ul.  Wileńska  9  –  zastawianie  wyjazdu  z  garażu  przez  inne  pojazdy  (przeprowadzono
rozmowę z adm.  Osiedla Słowackiego celem ustawienia prawidłowego oznakowania)  –
oznakowanie zostało ustawione prawidłowo.

• ul. Wallenroda 2 (śliskie chodniki) – sprawę zgłoszono do adm. Oś. Mickiewicza – chodniki
posypano piaskiem.

• ul.  Wapienna  (niezabezpieczona  studzienka  drenażowa  przy  rzece  Bystrzyca)  –
przeprowadzono rozmowę z wykonawcą robót, który zabezpieczył studzienkę.

• ul. Zana (ubytek w asfalcie na wysokości Media Markt) – sprawę zgłoszono do ZDiM Lublin
- ubytek zaasfaltowano.

• ul.  Leonarda  5  (głośny  hałas  wydobywający  się  z  budynku  Krasińskiego  2)  –
przeprowadzono rozmowę z z-cą Prezesa LSM, który zobowiązał się rozwiązać problem z
wykonawcą klimatyzacji w budynku.

• ul. Gliniana 27 (rozpadający się kiosk Ruchu na parkingu) – sprawa została przekazana
do realizacji zarządcy terenu ZNK Lublin.

• ul. Emancypantek – Ochockiego (wyprowadzanie psów bez nadzoru i nieusuwanie po nich
odchodów) – kontrole w ramach codziennych zadań.

• ul.  Jana  Sawy  6  (oberwana  reklama   nad  chodnikiem)  –  przeprowadzono  rozmowę
z właścicielem lokalu, który usunął zaniedbanie w dniu kontroli.

• ul.  Grażyny 18 (hodowla gołębi na balkonie budynku) – sprawę zgłoszono do realizacji
adm. Osiedla Mickiewicza.

• ul.  Muzyczna  (uszkodzona  studzienka  telekomunikacyjna)  –  sprawę  przekazano
właścicielowi studni Orange, który usunął zaniedbanie w dniu kontroli.

• ul. Juranda 7 (nieprawidłowo ustawiony znak drogowy) – sprawę przekazano do zarządcy
terenu, który zdemontował oznakowanie.

• ul.  Zana  43  (odpadające  płytki  terakoty  na  schodach  i  tarasie  lokalu  użytkowego)  –
przeprowadzono rozmowę z administratorem obiektu, który usunął zaniedbanie.

• ul.  Jana  Sawy  (niebezpiecznie  zamontowane  rusztowanie  przy  budynku  piekarni)  -
przeprowadzono  rozmowę  z  właścicielką  piekarni.  Rusztowanie  zostało  naprawione
i zdemontowane po zakończeniu remontu budynku.

• ul.  Wapienna 18 (podczas opadów woda zalewa posesję)  –  przeprowadzono rozmowę
ze zgłaszającą   i skierowano do zarządcy terenu ZDiM Lublin.

• ul.  Plażowa  7  (niezabezpieczone  ogrodzenie  budowy)  –  przeprowadzono  rozmowę
z kierownikiem budowy – ogrodzenie zostało naprawione w dniu kontroli.

• ul.  Wapienna  (niebezpiecznie  zarośnięty  słup  energetyczny  z  latarnią  koroną  drzewa,
gałęzie zaczepiają o przewody elektryczne) – sporządzono notatkę służbową do Zakładu
Energetycznego.

• ul. Wallenroda 2 (podrzucanie śmieci na teren miejski) – ustalono osobę odpowiedzialną,
wobec której zastosowano środek karny przewidziany prawem.

• ul. Wigilijna 2a - (przyczepka z reklamą ustawiona w pasie drogi bez zezwolenia zarządcy
terenu) - przeprowadzono rozmowę z właścicielem przyczepki, który usunął reklamę w dniu
kontroli.

• Oś. Słowackiego i Krasińskiego – (używanie środka Roundup przez administracje w celu
odchwaszczania  ciągów  pieszych)  –  sporządzono  pismo  do  w/w  administracji  celem
zaniechania tego procederu.

• ul.  Pana Balcera 8 – (wyprowadzanie psów bez nadzoru, nieusuwanie psich odchodów



oraz libacje alkoholowe w garażu przy w/w bloku) – kontrole są przeprowadzane w ramach
codziennych zadań.

• ul.  Pana  Balcera  9  –  (handel  warzywami  na  stoisku  przed  sklepem  bez  zezwolenia
administracji)  –  przeprowadzono  rozmowę  z  handlującą,  poinformowano  o  problemie.
Brak uprawnień SM do wyciągnięcia sankcji karnych wobec handlującej.

• ul. Zachodnia 11 – (nisko zwisające gałęzie wierzby płaczącej nad ulicą) – przeprowadzono
rozmowę z zarządcą terenu – gałęzie zostały podcięte w dniu następnym.

• ul.  Emancypantek  2,3,4,5  –  (wyprowadzanie  psów bez nadzoru  i  nieusuwanie  po nich
odchodów, spożywanie alkoholu, malowanie graffiti na ścianach budynków) – kontrole są
prowadzane w ramach codziennych zadań.

• ul.  Nadbystrzycka  14–16  –  (niepodcięte  gałęzie  drzew,  zaśmiecony  teren)  –  sprawę
przekazano  do  ZDiM  Lublin  celem  usunięcia  zaniedbania.  Rekontrola  wykazała,
że zaniedbanie zostało usunięte.

• ul.  Wołodyjowskiego  3  -  (pryzma  piachu  na  trawniku)  –  przeprowadzono  rozmowę
z administratorem obiektu, który usunął piach i uporządkował teren.

• ul.  Wapienna  –  (nieporządek  przy  budowie  garaży  –  uszkodzony  chodnik,  skarpa,
rozsypany gruz) – przeprowadzono rozmowę z właścicielem obiektu, który zobowiązał się
uprzątnąć teren po zakończeniu inwestycji. Przedmiotowy teren został uporządkowany.

• ul. Wallenroda 2E – (złamana gałąź drzewa nad chodnikiem) – poinformowano zarządcę
terenu, który usunął niebezpieczeństwo).

• ul. Skrzetuskiego – Boh. Monte Cassino - (reklama Auto Myjni ustawiona w pasie drogi bez
zezwolenia zarządcy terenu) – przeprowadzono rozmowę z właścicielem firmy, który usunął
reklamę w dniu kontroli.

• ul. Irydiona 4 – (zastawianie parkingu dla rowerów przez samochody) – przeprowadzono
rozmowę z kier. administracji,  który zobowiązał się zabezpieczyć to miejsce metalowymi
słupkami.

• ul.  Wajdeloty  14  -  (młodzież  szkolna  zanieczyszcza  chodnik  niedopałkami  papierosów
i innymi  odpadami)  –  kontrole  są  prowadzone  w  ramach  codziennych  zadań  oraz
przeprowadzono rozmowę z zastępcą dyrektora szkoły celem poinformowania o problemie.

• ul. Nadbystrzycka 5 – (zalegająca pryzma liści na chodniku) – przeprowadzono rozmowę
z administratorem budynku, który uprzątnął chodnik w dniu kontroli.

• Osiedle Piastowskie – (schody prowadzące z osiedla do ul. Głębokiej zasypane liśćmi) –
zgłoszono do ZDiM Lublin – schody zostały oczyszczone z liści.

• ul. Grażyny 10 – (nieprawidłowe oznakowanie ulicy) – przeprowadzono rozmowę z ZDiM
Lublin - oznakowanie zostało ustawione prawidłowo.

• ul. Zana 14 – (parkowanie pojazdu na trawniku) – pozostawiono informację o wykroczeniu,
do dalszego wykorzystania służbowego.

• ul.  Wapienna  –  (rozpadający  się  budynek  )  -  sporządzono  notatkę  do  Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie celem zajęcia się sprawą wg kompetencji.

2. Miejsca objęte stałym nadzorem
• ul. Wyczółkowskiego
• ul. Pana Tadeusza
• ul. Balladyny
• ul. Sowińskiego 
• ul. Żniwna
• ul. Siewna
• ul. Skierki
• ul. Jana Sawy
• ul. Pana Balcera
• ul. Wallenroda

3. Sprawy dotyczące wraków pojazdów
Odholowano  10  pojazdów,  których  stan  wskazywał,  że  są  nieużywane.  Spowodowano

usunięcie przez właścicieli 21 wraków pojazdów. Na koniec roku 2019 w trakcie realizacji jest 3



sprawy dotyczące wraków.

4. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym
Spowodowano uprzątnięcie 5 miejsc na terenie dzielnicy.

 
5. Cele na 2020 rok 

Kontrolowane  będą  miejsca,  w  których  odbywa  się   spożywanie  alkoholu,  miejsca
przebywania  osób  bezdomnych,  nieprawidłowe  parkowanie  pojazdów.  Szczególna  uwaga
poświęcona będzie na zlokalizowaniu pojazdów nieużywanych na terenie dzielnicy i sukcesywne
doprowadzanie do ich usunięcia.  Nadal będą kontrolowane miejsca wyprowadzania psów oraz
sprzątania po nich. Zaśmiecone tereny miejskie będą sprzątane przy pomocy osadzonych Aresztu
Śledczego oraz przy współpracy z Urzędem Miasta Lublin.


