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

1.Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy:

• GNIEŹNIEŃSKA  -  worki  z  odpadami  przy  barierkach,  wykonano  dokumentację
fotograficzną  oraz  wystosowano  pismo  do  zarządcy  działki  tj.  Zarząd  Dróg  i  Mostów,
worki zostały usunięte.

• BISKUPIŃSKA - zanieczyszczona działka Gminy Lublin, dokumentacja fotograficzna wraz
z pismem do zarządcy terenu tj Wydział Gospodarki Komunalnej,   działka uprzątnięta.

• WOJCIECHOWSKA  -  baner  reklamowy  na  miejscu  parkingowym,  przeprowadzono
rozmowę z właścicielem firmy, który usunął reklamę z parkingu.

• GŁÓWNA  -  zanieczyszczona  działka  prywatna,  rozmowa  z  właścicielką  terenu,
która wynajęła firmę zewnętrzną i uporządkowała działkę.

• SŁOWIAN -  GNIEŹNIEŃSKA -  zanieczyszczone tereny boiska,  przekazano informację
do Wydział Gospodarki Komunalnej, teren uprzątnięty.

• OPOLAN  -  podrzucenie  śmieci  przez  kierowcę,  ustalono  dane  właściciela,  nakazano
uprzątnięcie zaniedbań, niezwłocznie  usunął śmieci.

• SOBÓTKI  -  zachwaszczona  działka  miejska,  przekazano  informację  do  Wydziału
Gospodarki Komunalnej, w toku.

• BLISKA - zanieczyszczona działka miejska, przekazano informację do właściciela działki
tj. Zarząd Dróg i Mostów, w toku.

• WANDY - zanieczyszczona działka miejska, pismo do Biura Miejskiego Architekta Zieleni,
w toku.

• STRUMYKOWA - zaśmiecona działka PGE- zgłoszono,  teren uprzątnięty
• BLISKA - zaśmiecony pas drogi, zgłoszono do Biura Miejskiego Architekta Zieleni, w toku
• WĄDOLNA - rzeka Czechówka tapczan w rzece, pismo do  Wód Polskich,   tapczan z rzeki

usunięty
• WĄDOLNA - zaśmiecony pas drogi, wielokrotnie przekazywane do ZDIM, w toku
• WĄDOLNA - zaśmiecony teren WGK, wielokrotnie przekazywane do WGK, w toku
• NAŁĘCZOWSKA /SZEROKIE  -worki  z  odpadami  w  pasie  drogi  przekazano  do Biura

Miejskiego Architekta Zieleni, teren uprzątnięty
• WANDY - odpady budowlane na terenie zielonym, notatka do ZDIM i Biura Miejskiego

Architekta Zieleni,  teren uprzątnięty
• WĄDOLNA - przepełniony kosz przy przystanku MPK, przekazano do Zarządu Transportu

Miejskiego, nieprawidłowości usunięte
• NAŁĘCZOWSKA  -  handel  na  terenie  Gminy  Lublin  poza  miejscem  wyznaczonym,

bez zgody,  wobec  sprawcy  zastosowano  postępowanie  mandatowe,  nakazano  usunięcie
stanowiska, osoba dostosowała się

• PUSTOWÓJTÓWNY  -  wrak  pojazdu,  kontakt  z  właścicielem,  pojazd  usunięty
we wskazanym terminie

• WĄDOLNA  -  rozbita  latarnia,  przekazano  informacje  do  Zakładu  Energetycznego,
nieprawidłowości usunięte 

• SŁAWIN - w pobliżu stacji rowerowej worki z odpadami, przekazano informację do Biura
Miejskiego Architekta Zieleni, nieprawidłowości usunięte

• SŁAWIN - przepełnione kontenery na odzież używaną, kontakt z osobą odpowiedzialną,
nieprawidłowości usunięte

• NAŁĘCZOWSKA -  GŁÓWNA -zaśmiecony  zielony  pas  drogi,  przekazano  do  Biura
Miejskiego Architekta Zieleni, teren uprzątnięty

• LESZKA przy  WOJCIECHOWSKIEJ  -  worki  z  odpadami  w  pasie  drogi,  w  workach
znaleziono  dane  osoby,  kontakt  z  osobą,  której  dane  znaleziono  w  odpadach,  ustalono



termin uprzątnięcia, do których osoba dostosowała się,  teren został uprzątnięty
• WOJCIECHOWSKA przy zatoce MPK, przepełnione kontenery na odzież, kontakt z osobą

odpowiedzialną,  nieprawidłowości usunięte
• LESZKA -   dym  na  posesji,  przeprowadzono  interwencję,  podczas  której  okazało  się,

że małe  palenisko  zrobione  jest  przez  pracowników  budowy  w  celu  ogrzania  się,  nie
stwierdzono wypalania odpadów

• NAŁĘCZOWSKA  -  interwencja  dotycząca  psa,  który  znajdował   się  w  pustostanie
i nie mógł  się  wydostać.  Skontaktowano się   z  właścicielem posesji,  który  wydał  zgodę
na wejście  do budynku,  wezwano  pracownika  schroniska,  pies  został  odłowiony
i przewieziony do schroniska

• LUBUSZAN - dwa wraki  pojazdów, ustalono właściciela  pojazdów, nakazano usunięcie
pojazdu, właściciel  nie dostosował się do usunięcia pojazdów w wyznaczonym terminie,
sporządzono  pismo  do  ZDIM  w  celu  wydania  decyzji  w  sprawie  usunięcia  pojazdów,
w toku, oczekiwanie na decyzję

• ŚLĘŻAN - wrak pojazdu, sporządzono pismo do ZDIM w celu wydania decyzji w sprawie
usunięcia pojazdów, w toku, oczekiwanie na decyzję

• WYGON - elementy samochodu w pobliżu placu zabaw, pismo do Wydziału Gospodarki
Komunalnej,  teren uprzątnięty

• ŚLĘŻAN  -  przepełnione  kontenery  na  odzież,  kontakt  z  osobą  odpowiedzialną,
nieprawidłowości usunięte

• BISKUPIŃSKA  -  śmieci  przy  posesji,  przepełnione  kontenery,  rozmowa  z  osobą
odpowiedzialną, ustalono termin uprzątnięcia, przeprowadzono rekontrolę teren uprzątnięty

• WOJCIECHOWSKA - oberwany baner reklamowy leżący w pasie drogi, przeprowadzono
rozmowę z kierowniczką sklepu w sprawie ww nieprawidłowości, baner został niezwłoczne
usunięty

2. Miejsca objęte stałym nadzorem

• SOBÓTKI, NAŁĘCZOWSKA, GŁÓWNA – kontrole pod kątem wypuszczania psów bez
nadzoru

• BISKUPIŃSKA - kontrole pod kątem podrzucania śmieci
• GNIEŹNIEŃSKA – kontrole pod kątem wyprowadzania psów
• SŁAWIN  -   pobliżu  sklepu,  LĘDZIAN plac  zabaw –  kontrole  pod kątem spożywania

alkoholu w miejscach objętych zakazem
• WĄDOLNA, GŁÓWNA , STRUMYKOWA kontrole pod kątem podrzucania śmieci
• NAŁĘCZOWSKA 14 - kontrola pod kątem niszczenia roślinności przeznaczonej do użytku

publicznego
• STRUMYKOWA - w pobliżu stacji TRAFO kontrole pk spożywania alkoholu i zaśmiecania
• WYGON - plac zabaw pod kątem spożywania alkoholu
• JAŚMINOWA -  spożywanie alkoholu i zaśmiecanie
• MORELOWA - prawidłowości parkowania pojazdów
• SŁUPIAN - przy boisku, kontrole pk spożywania alkoholu, zaśmiecania i dewastacji
• GŁÓWNA - kontrole pod kątem wypuszczania psów bez nadzoru

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.  Dodatkowo  prowadzona  będzie  kontrola  prawidłowości
parkowania  oraz  szczególną  uwagę  objęte  będą  pojazdy  nieużytkowane  od  dłuższego  czasu
blokujące  miejsca  parkingowe.  Zaśmiecone  tereny  miejskie  będą  sprzątane   przy  współpracy
z Urzędem Miasta Lublin.  


