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

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy

• Plac Rybny – zaniedbania porządkowe – wskutek działań dzielnicowego usunięte,
• al.  Tysiąclecia  –  brak  umowy  na  wywóz  nieczystości,  wskutek  działań

dzielnicowego zawarto umowę,
• ul.  Lubartowska   –  wypadająca  szyba  z  ramy  okiennej  ,  wskutek  działań

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

dzielnicowego usunięte zaniedbania,
• ul.  Dominikańska  –  niezabezpieczony  otwór  w  ścianie,  wskutek  działań

dzielnicowego usunięte zaniedbania,
• ul.  Furmańska  -   zaniedbania  porządkowe  na  posesji,  wskutek  działań

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

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

usunięte zaniedbania,
• ul.  Królewska  –  oblodzony  chodnik  –  przekazano  do  ZdiM  wskutek  działań

dzielnicowego usunięte zaniedbania,
• ul.  Królewska  –  ogrodzony teren  przy  kamienicy,  teren  został  ogrodzony przez

ZdiM,
• ul. Świętoduska – ubytek w schodach, wskutek działań dzielnicowego naprawione,
• ul.  Wodopojna  –  zaniedbania  porządkowe  na  trawniku,  przekazano  do  ZdiM,

wskutek działań dzielnicowego uprzątnięte,
• ul.  Lubartowska   –  zaniedbania  porządkowe  na  posesji,  wskutek  działań

dzielnicowego usunięte zaniedbania,
• ul. Podwale, skarpa oo. Dominikanów - zaniedbania porządkowe, wskutek działań

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

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

zaniedbania,
• ul.Wodopojna - zaniedbania porządkowe przy posesji,  przeprowadzono rozmowę

z właścicielem, wskutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte,
• ul.  Podwale-  skarpa  i  schody  prowadzące  na  Taras  Widokowy  im.  Giedroycia,

wskutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte,
• ul. Jezuicka 1-3, 5-7- zaniedbania na działce, przekazano ADM Centrum, wskutek

działań dzielnicowego zaniedbania usunięte,
• al  Unii  Lubelskiej  -  zaśmiecony teren zielony przy stacji  paliw,  przeprowadzono

rozmowę z kierownikiem, wskutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte.
• al. Unii Lubelskiej teren zielony wzdłuż ogrodzenia ROD w pasie drogi, zaśmiecony,

notatka do ZDiM, wskutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte.
• ul.  Szambelańska-  zaniedbania  porządkowe  na  działce,  przekazano  zarządcy,

wskutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte.
• ul. Rynek - zaniedbania porządkowe przy posesji, rozmowa z kierownikiem robót

budowlanych, wskutek działań dzielnicowego usunięte zaniedbania,
• ul.  Podwale  -   zaśmiecona  ulica  –  wskutek  działań  dzielnicowego  zaniedbania

usunięte.



• al.  Tysiąclecia   –  zaśmiecony Przystanek MPK Dworzec Główny 01,  w ciągłym
kontakcie z ZDiM z uwagi na częste zaniedbania porządkowe.

• ul.  Plac  Zamkowy –  teren  zielony  wzdłuż  murku,  zaśmiecony,  wskutek  działań
dzielnicowego usunięte zaniedbania,

• al.  Unii  Lubelskiej  pas zieleni  przy ścieżce rowerowej,  zaniedbania porządkowe,
wskutek działań dzielnicowego usunięte zaniedbania,

• Błonia pod Zamkiem – zaniedbania porządkowe na terenach zielonych,   wskutek
działań dzielnicowego usunięte zaniedbania,

• ul. Misjonarska - zaniedbania porządkowe na terenach zielonych,  wskutek działań
dzielnicowego usunięte zaniedbania,

• ul. Szambelańska – niezabezpieczenie drzew podczas robót ziemnych,   wskutek
działań dzielnicowego zabezpieczono drzewa przed uszkodzeniem,

• ul. Jezuicka -  niezabezpieczenie drzew podczas robót ziemnych,  wskutek działań
dzielnicowego zabezpieczono drzewa przed uszkodzeniem,

• ul.  Kowalska   -   zaniedbania  porządkowe  przed  posesją,   wskutek  działań
dzielnicowego usunięte,

• ul.  Lubartowska   -  zaniedbania  porządkowe  na  posesji,   wskutek  działań
dzielnicowego usunięte,

• ul.  Lubartowska   -  zaniedbania  porządkowe  na  posesji,   wskutek  działań
dzielnicowego usunięte,

• ul.  Lubartowska   -  zaniedbania  porządkowe  na  posesji,   wskutek  działań
dzielnicowego usunięte,

• Błonia pod Zamkiem – uszkodzony kosz na śmieci, przekazano do ZdiM, wskutek
działań dzielnicowego usunięte,

• ul.  Świętoduska  -  zaniedbania  porządkowe  na  posesji,   wskutek  działań
dzielnicowego usunięte,

• ul.  Świętoduska  –  przerośnięta  roślinność  na  działce,  wskutek  działań
dzielnicowego usunięte,

• ul.  Podwale  -   zaśmiecona  ulica  –  wskutek  działań  dzielnicowego  zaniedbania
usunięte.

• al.  Tysiąclecia   –  zaśmiecony Przystanek MPK Dworzec Główny 01,  w ciągłym
kontakcie   z ZDiM z uwagi na częste zaniedbania porządkowe.

• ul.  Plac  Zamkowy –  teren  zielony wzdłuż  murku  zaśmiecony,   wskutek  działań
dzielnicowego usunięte,

• ul.  Grodzka  -  gabaryty  przy  kontenerach  na  śmieci,  przekazano  ADM
Centrum,wskutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte. 

• ul. Lubartowska - gabaryty przy posesji, wskutek działań dzielnicowego zaniedbania
usunięte.

• ul. Kowalska - pudło ze śmieciami przy posesji, przekazano ADM Centrum, wskutek
działań dzielnicowego zaniedbania usunięte.

• ul.  Furmańska  -  gabaryty,  przekazano  ADM  Centrum,  wskutek  działań
dzielnicowego zaniedbania usunięte.

• ul.  Grodzka  -  gabaryty  przy  kontenerach  na  śmieci,  przekazano  ADM
Centrum,wskutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte. 

• ul. Furmańska  – worek z gruzem, usunięty przez ADM Centrum, wskutek działań
dzielnicowego zaniedbania usunięte.

• ul.  Lubartowska  -  uszkodzona  reklama  budynku,  przekazano  ADM  Centrum,
wskutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte.

• ul.  Rybna  –  zanieczyszczony pas  drogi,  przekazano  do  ZdiM,  wskutek  działań
dzielnicowego zaniedbania usunięte.



• ul. Cyrulicza  - zaniedbania porządkowe przy kontenerach na śmieci,  przekazano
ADM Centrum, wskutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte.

• ul.  Jezuicka  -  zaniedbania  porządkowe  i  gabaryty,  przekazano  ADM  Centrum,
wskutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte.

• ul.  Archidiakońska  -  worek  z  odpadami  poremontowe,  wskutek  działań
dzielnicowego zaniedbania usunięte.

• Arkady  ul.  Świętoduska  -  zaśmiecony  prywatny   teren  zielony,  przekazano
do zarządcy. wskutek działań dzielnicowego zaniedbania usunięte.

• Przeprowadzono wspólne kontrolę z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Lublinie w sprawie występowania szczurów w rejonie Starego Miasta:
- skontrolowano 54 obiekty handlowe ( sklepy, restauracje )
- skontrolowano 18 posesji prywatnych

2. Sprawy dotyczące osób bezdomnych:

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

3. Miejsca pod stałą kontrolą z uwagi na:

• ul. Jezuicka 1-3  - kontrola pod kątem spożywania alkoholu, załatwiania potrzeb
fizjologicznych, niszczenia  zieleni,

• ul. Furmańska – kontrola pod kątem parkowania pojazdów na trawniku,
• ul. Szambelańska – gromadzenie się młodzieży, spożywanie alkoholu,
• ul. Furmańska 3-5/9-11 - spożywanie alkoholu, niedopełnienie obowiązku właścicieli

co do sprzątania nieczystości po psach, załatwianie potrzeb fizjologicznych
• Zaułek Wł. Panasa - spożywanie alkoholu,
• Plac przy Teatrze Andersena - spożywanie alkoholu,
• al. Unii Lubelskiej – kontrole osób bezdomnych na terenach ROD ”Podzamcze”.
• Ruch pojazdów na Starym Mieście

4. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym

• schody prowadzące na Plac przy Teatrze Andersena, teren WGK
• Zaułek Władysława Panasa - schody, skarpa, teren WGK
• Plac Rybny, teren WGK
• Zaułek Hartwigów, teren ZDiM
• ul. Wodopojna 11, teren WGM
• ul. Misjonarska przejście przy Caritas, teren WGK,
• ul. Przemysłowa/Kąpielowa, tereny WGK
• ul. Lubartowska 39, skwer zielony - teren ZDiM,
• ul. Kowalska skwer zielony, teren ZDiM 
• al. Tysiąclecia- chodnik , ZDIM
• ul. Lubartowska  skwer zielony, teren WGK
• ul. Świętoduska skwer zielony, teren ZdiM
• Wodopojna -pas drogi, teren ZdiM 



5. Cele na rok 2020:

W roku 2020 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. 
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