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

1. Plac Rybny – zaniedbania porządkowe  wskutek działań dzielnicowego usunięte.

2. al.  Tysiąclecia  –  brak  umowy  na  wywóz  nieczystości,  wskutek  działań  dzielnicowego  
zawarto umowę.

3. ul. Lubartowska  – zanieczyszczony pas drogi - wskutek działań dzielnicowego zaniedbania 
usunięte. 

4. ul.  Lubartowska  – zaniedbania porządkowe na posesji,  wskutek działań dzielnicowego  
zaniedbania usunięte. 

5. ul.  Podwale – zanieczyszczony pas drogi - wskutek działań dzielnicowego zaniedbania  
usunięte.

6. ul. Podwale -  odpadający tynk z budynku - wskutek działań dzielnicowego zaniedbania  
usunięte. 

7. ul.  Kąpielowa – wysoka trawa w pasie  drogi,  wskutek  działań  dzielnicowego usunięte  
zaniedbania.

8. ul.  Kąpielowa  –  pozostawione  śmieci  w  pasie  drogi,  wskutek  działań  dzielnicowego  
usunięte zaniedbania.

9. ul.  Podwale  pozostawione  worki  ze  śmieciami  w  pasie  drogi  -  wskutek  działań  
dzielnicowego zaniedbania usunięte. 

10. ul. Jezuicka notorycznie przepełnione kosze na śmieci - wskutek działań dzielnicowego  
zaniedbania usunięte. 

11. ul. Świętoduska – ubytek w schodach, wskutek działań dzielnicowego usunięte zaniedbania.

12. ul.  Rybna uszkodzone wejście  na posesje -  wskutek działań dzielnicowego zaniedbania  
usunięte. 

13. ul.  Lubartowska  – zaniedbania porządkowe na posesji,  wskutek działań dzielnicowego  
usunięte zaniedbania.

14. al.  Tysiąclecia  zaniedbania  porządkowe  na  terenie  zielonym  -  wskutek  działań  
dzielnicowego zaniedbania usunięte. 

15. ul. Lubartowska - zaniedbania porządkowe na chodniku, wskutek działań dzielnicowego  
zaniedbania usunięte. 

16. ul.  Wodopojna  -  zaśmiecony  teren  zielony,   wskutek  działań  dzielnicowego  usunięte  
zaniedbania.

17. Arkady ul. Świętoduska - zaśmiecony prywatny  teren zielony, przekazano do   zarządcy.
wskutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte.
18. Taras widokowy im. Jerzego Giedroycia - zaśmiecony teren, wskutek działań dzielnicowego



zaniedbania usunięte.

19. Al.  Tysiąclecia  -  zanieczyszczony  pas  drogowy  -  wskutek  działań  dzielnicowego  
zaniedbania usunięte. 

20. Al.  Solidarności  -  zanieczyszczony  pas  drogowy  -  wskutek  działań  dzielnicowego  
zaniedbania usunięte. 

21. Al.  Unii  Lubelskiej  -  zanieczyszczony  pas  drogowy  -  wskutek  działań  dzielnicowego  
zaniedbania usunięte. 

22. Błonia pod Zamkiem – zanieczyszczony teren zielony -  wskutek działań dzielnicowego  
zaniedbania usunięte. 

23. Plac  Zamkowy  –  zanieczyszczone  tereny  zielone  -  wskutek  działań  dzielnicowego  
zaniedbania usunięte. 

24. Plac Zamkowy – zanieczyszczony pas drogi - wskutek działań dzielnicowego zaniedbania 
usunięte. 

25. ul. Kowalska – zanieczyszczony pas drogowy - wskutek działań dzielnicowego zaniedbania 
usunięte. 

26. ul.  Misjonarska  –  zanieczyszczony  pas  drogowy  -  wskutek  działań  dzielnicowego  
zaniedbania usunięte. 

27. Al. Tysiąclecia zaśmiecony teren przy prywatnej posesji - wskutek działań dzielnicowego 
zaniedbania usunięte. 

28. Furmańska duża ilość gabarytów przy altanie śmietnikowej - wskutek działań dzielnicowego
zaniedbania usunięte. 

 Miejsca pod stałą kontrolą z uwagi na:

1. ul.  Jezuicka  1-3   -  kontrola  pod  kątem  spożywania  alkoholu,  załatwianie  potrzeb  
fizjologicznych, niszczenie  zieleni.

2. ul. Furmańska – parkowanie pojazdów na trawniku oraz spożywanie alkoholu.

3. ul. Szambelańska – gromadzenie się młodzieży, spożywanie alkoholu.

4. ul.  Furmańska  3-5/9-11  -  spożywanie  alkoholu,   prawidłowość  wyprowadzania   psów,  
załatwianie potrzeb fizjologicznych.

5. Zaułek Wł. Panasa - spożywanie alkoholu.

6. Plac przy Teatrze Andersena - spożywanie alkoholu.

7. al. Unii Lubelskiej - kontrole osób bezdomnych na terenach ROD ”Podzamcze”.

8. Ruch pojazdów na Starym Mieście.



9. ul. Bramowa – kontrola prawidłowości parkowania pojazdów.

10. Błonia pod Zamkiem – kontrole pod kątem spożywania alkoholu w miejscach do tego  
nie wyznaczonych.

Sprawy dotyczące osób bezdomnych: 

 Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie

Wspólne  kontrole  z  pracownikami  MOPR  na  terenach  ogródków  działkowych
„ PODZAMCZE” przy al. Unii Lubelskiej, ul. Kąpielowej pod kątem przebywania
osób bezdomnych oraz kobiety przebywającej w Bramie Krakowskiej.

Cele na rok 2021:

W roku 2021 kontynuowane będą kontrole pod kątem wjazdu pojazdów
nieuprawnionych na Stare Miasto, spożywania alkoholu w miejscach objętych
zakazem,  parkowania  przy  ul.  Lubartowskiej  oraz  handlu  w miejscach
niewyznaczonych.  Prowadzone  będą  także  dalsze  wspólne  kontrole
z Powiatową  Stacją  Sanitarno-Epidemiologiczną pod  kątem  wypełniania
obowiązku deratyzacji.

                                         insp.  Kamil Dudek


