
 Wykaz działań podjętych w roku 2020 przez Dzielnicowego Straży Miejskiej

Miasta Lublin w Dzielnicy Tatary

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy:

-  ul.  Gospodarcza  -  zaśmiecony teren  zielony,  przyległy  do dworca  PKP.  Zgłoszono do PKP,  śmieci
zostały uprzątnięte wskutek działań dzielnicowego.

-  ul.  Motorowa/Montażowa  -  kontrole  wyprowadzania  psów  i  sprzątania  po  nich,  przeprowadzano
rozmowy z właścicielami piesków, zwracano uwagę.
    
- ul. Motorowa – sprawdzanie prawidłowości parkowania.

- ul. Łęczyńska  -kontrola klatek schodowych z uwagą na dewastacje  i palenie marihuany.
 
- ul. Łęczyńska 61 - kontrola pod kątem wyprowadzania psów zanieczyszczających trawnik 

- ul. Gospodarcza – śmieci na skarpie, zgłoszono do Zarządu Dróg i Mostów, zaniedbania porządkowe
usunięto wskutek działań dzielnicowego.

- ul. Przyjaźni 11 - sprawdzenia pod kątem przebywania  grup młodzieży dewastacje, zakłócanie ciszy
nocnej oraz spożywanie alkoholu.

-  ul.  Gospodarcza   -  kontrole  klatki  schodowej  w  wieżowcu  z  uwagą  na  dewastacje  klatki  oraz
przebywanie osoby bezdomnej na klatce.

- ul. Montażowa 12 - kontrole klatki schodowej z uwagą na dewastacje oraz spożywanie alkoholu.

-  ul.  Gospodarcza  2-4  -  kontrola  placu  zabaw  z  uwagą  na  spożywanie  alkoholu  oraz  sprawdzanie
prawidłowości wyprowadzania psów.

- ul.  Gospodarcza 22 -  kontrole gromadzenia się młodzieży na klatkach, dewastacje  oraz spożywanie
alkoholu.
                                   
- ul. Łęczyńska 61 - kontrola pod kątem wyprowadzania psów zanieczyszczających trawnik 

- ul. Gospodarcza 6 -8 - kontrola placu zabaw z uwagą na dewastacje i spożywanie alkoholu.

- ul. Odlewnicza 11a ,,Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich”, śmieci na terenie po byłym basenie. Kontakt
z Instytutem- zobowiązano do uprzątnięcia - w trakcie realizacji
    
- ul. Odlewnicza  -  kontrole wokół sklepu z uwagą na spożywanie alkoholu.

-Gospodarcza 8 - kontrole gromadzenia się młodzieży na klatkach, dewastacje oraz spożywanie alkoholu.

-  ul.  Kresowa -   śmieci  na  terenie  OZB Tatary,  zaniedbania  porządkowe  usunięto  wskutek  działań
dzielnicowego

-  ul.  Montażowa  16  -zaśmiecone  schody  -  teren  miejski,  zgłoszono  do  Zarządu  Dróg  i Mostów.
Zaniedbania usunięto wskutek działań dzielnicowego.



- ul. Gospodarcza 42 - kontrole parkowania tirów za znakiem ,,zakazu zatrzymywania się’’

- ul. Hutnicza - kontrola spożywania alkoholu przy sklepie, oraz wyłudzanie pieniędzy od przechodniów
oraz zakłócenia ciszy nocnej.
   
-  ul.  Hutnicza 4 na prośbę OZB Tatary kontrole  terenów przy garażach z  uwagą na ich zastawianie,
nie stwierdzono nieprawidłowości.

- ul. Montażowa 12 - parkowanie na placu pojazdów oraz motocykli i skuterów, plac należy do ZNK ,
rozmowa z właścicielem pojazdów, zobowiązał się do zaprzestania parkowania na  placu.

- ul. Odlewnicza  - stale przebywający mężczyźni na klatce schodowej, kontrole z uwagą na spożywanie
alkoholu oraz dewastacje klatki. Z mężczyznami przebywającymi na klatce schodowej przeprowadzono
rozmowę.  W  chwili  kontroli  klatki  schodowej  nie  stwierdzono  niewłaściwego  zachowania
przebywających na klatce mężczyzn- mieszkańcy bloku.

- ul. Hutnicza 10 - kontrole klatek schodowych- zapobieganie dewastacji budynku.

- ul. Przyjaźni 20 – nieprawidłowe parkowanie pojazdów  na chodniku,   Część chodnika jest dojazdem
do posesji,  na  działce  ADM  Przyjaźni.  Brak  organizacji  ruchu,  możliwość  reagowania  tylko  na
wykroczenia porządkowe. 

- ul. Hutnicza 20-24 -VW pojazd długo nieużytkowany, teren prywatny. Informacje  o możliwości działań
Straży Miejskiej przekazano zarządcy terenu OZB Tatary.

-  ul.  Mełgiewska -  zaśmiecone  skarpy  zgłoszono do Zarządu Dróg i  Mostów,  zaniedbania   usunięto
wskutek działań dzielnicowego.

- ul. Gospodarcza - zaśmiecone skarpy zgłoszono do ZDIM, usunięto wskutek działań dzielnicowego.

-ul. Mełgiewska -śmieci na przystanku MPK -zgłoszono, usunięto wskutek działań dzielnicowego.

-  ul.  Przyjaźni  14 -  parkowanie pojazdów na całej  szerokości chodnika,  dojście  do szkoły specjalnej.
Wskazane miejsce pod stałą kontrolą. 
    
-  ul.  Łęczyńska -  na wysokości  os.  Przyjaźni-  kontrola prawidłowości  parkowania pojazdów,   stała
kontrolą. 

- ul. Przyjaźni- wrak pojazdu Opel Wiwaro, usunięto wskutek działań dzielnicowego.

- ul. Kresowa 2-  przepełnione kontenery, przekazano do administracji OZB Tatary zaniedbania usunięto
wskutek działań dzielnicowego.

- ul.  Emanuela Graffa - zaśmiecony pas drogi, teren zielony, przekazano do Biura Miejskiego Architekta
Zieleni w Lublinie, zaniedbania usunięto wskutek działań dzielnicowego.

-  ul.  Frezerów  -  śliskie,  nieodśnieżone  chodniki  i  ulica,  przekazano  do  Zarządu  Nieruchomości
Komunalnych,  usunięto wskutek działań dzielnicowego.

- ul. Hutnicza - śliskie, nieodśnieżone chodniki i ulica, przekazano do ZNK,  usunięto wskutek działań
dzielnicowego.



- ul. Mełgiewska - zaśmiecony pas drogi, przy końcowym MPK, zgłoszono do ZDIM, usunięto wskutek
działań dzielnicowego.

-  ul.  Odlewnicza  -  zgłoszone  4  pojazdy  długo  nieużytkowane,  zostały  usunięte  wskutek  działań
dzielnicowego. 
-  ul.  Przyjaźni  przy  kapliczce  -  pojazd  VW  długo  nieużytkowany,  usunięty  wskutek  działań
dzielnicowego. 

-  ul.  Gospodarcza  -  uszkodzone  elementy  infrastruktury  drogowej  rozdzielające  jezdnie,  zgłoszono
do ZDiM,  naprawiono wskutek działań dzielnicowego. 

- ul. Krzemionki - pojazd BMW długo nieużytkowany, usunięty wskutek działań dzielnicowego.
        
- ul. Krzemionki - przepełniony kontener na ubrania. Zgłoszono do firmy odpowiedzialnej- zaniedbania
usunięto.

- ul. Odlewnicza 11 - bezdomny przebywający w piwnicy bloku. Przekazano informacje do  Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie,  dzielnicowego policji  oraz  administratorce  z  OZB Tatary.  Monitorowanie
piwnicy  z uwagą  na  przebywanie  mężczyzny,  którego  poinformowano  o  możliwości  skorzystania
z ośrodków wsparcia.

-ul.  Łęczyńska  -  śmieci  w  pasie  drogi.  Zgłoszono  do  ZDiM.  Usunięto  zaniedbania  wskutek  działań
dzielnicowego.

-ul. Krzemionki - zaśmiecony pas drogi, teren zielony. Zgłoszono do Biura Miejskiego Architekta Zieleni
w Lublinie.  Usunięto zaniedbania wskutek działań dzielnicowego.

-ul. Krzemionki a Łęczyńska - przewrócony znak drogowy, nakaz skrętu w lewo.
     Zgłoszono do ZDiM.  Usunięto zaniedbania wskutek działań dzielnicowego.

-  ul.  Krzemionki  -śmieci  za  sklepem.  Przeprowadzono  rozmowę  z  kierownikiem  sklepu,  śmieci
uprzątnięto wskutek działań dzielnicowego.

-ul. Łęczyńska - przy sklepie, zaśmiecenie butelkami terenu zielonego. Zgłoszono do Biura Miejskiego
Architekta Zieleni. Śmieci uprzątnięto wskutek działań dzielnicowego.

- ul. Przyjaźni - na boisku za szkołą właściciele psów wyprowadzają je i  nie sprzątają po nich.  Teren
należący do Gminy Lublin, przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej.  Teren przy boisku został
uprzątnięty z nieczystości. Stałe kontrole.

- ul. Odlewnicza 11 i 12 przy blokach zgromadzono odpady po remontowe. Poinformowano Osiedlowy
Zarząd Budynków, gruz został uprzątnięty.

- ul Gospodarcza 15 – 17 zostały postawione dwa pojemniki  z palet. W pojemnikach znajdują się  ubrania
oraz śmieci.  Rozmowa z właścicielem - pojemniki zostały usunięte wskutek działań dzielnicowego.

- ul. Przyjaźni-  parkowanie na trawie przy szkole podstawowej. Częste kontrole.

-   ul.  Gospodarcza  -  zaśmiecony  skwer  między  targowiskiem a  kościołem.  Zgłoszono  do  Wydziału
Gospodarki Komunalnej. Usunięto wskutek działań dzielnicowego.



-  ul.  Gospodarcza -  wyrzucanie niedopałków z balkonu przez mieszkańca.  Rozmowa z mieszkańcem.
Lokator zaprzestał procederu wskutek działań dzielnicowego.

- .ul. Mełgiewska - na skwerze przepełnione kosze na śmieci. Zgłoszono do Biura Miejskiego Architekta
Zieleni. Usunięto wskutek działań dzielnicowego.

-  ul.  Gospodarcza  -  na  wysokości  ulic  Motorowej  i  Montażowej  zaśmiecone  skarpy  w  pasie  drogi.
Przekazano do Biura Miejskiego Architekta Zieleni. Usunięto wskutek działań dzielnicowego.

2. Sprawy dotyczące osób bezdomnych :

Prowadzono stałą współpracę z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie  przy ul. Hutniczej 1a w Lublinie

3. Miejsca objęte stałym nadzorem:

•ul. Łęczyńska - na wysokości os. Przyjaźni- kontrola parkowania pojazdów za znakiem zakazu postoju
•ul.  Przyjaźni  21  –  kontrole  piwnic  pod  kątem  przebywania  dużych  grup  młodzieży,  dewastacji
oraz spożywania alkoholu.
•ul. Przyjaźni 11-  sprawdzenia pod kątem przebywania dużych grup młodzieży dewastacje, zakłócanie
ciszy nocnej oraz spożywanie alkoholu.
•ul.  Gospodarcza  6  -  kontrole  klatki  schodowej  w  wieżowcu  z  uwagą  na  dewastacje  klatki
oraz przebywanie osoby bezdomnej na klatce.
•ul. Montażowa 12 - kontrole klatki schodowej z uwagą na dewastacje oraz spożywanie alkoholu.
•ul.  Gospodarcza  2  -  4  -  kontrola  placu  zabaw  z  uwagą  na  spożywanie  alkoholu
oraz sprawdzanie prawidłowości wyprowadzania psów.
•ul.  Gospodarcza  22  -  kontrole  gromadzenia  się  młodzieży  na  klatkach,  dewastacje  oraz  spożywanie
alkoholu.
•ul. Przyjaźni 14 - parkowanie pojazdów na całej szerokości chodnika, 

4. Sprawy dotyczące wraków pojazdów:

Spowodowano usunięcie z terenu dzielnicy 6 wraków pojazdów. 

5.Cele na rok 2021:

W kontaktach z dzielnicowym często zgłaszano problemy z nieprawidłowym postojem pojazdów. Podczas
pełnienia pracy na dzielnicy podejmowane będą działania zmierzające do zdyscyplinowania właścicieli
pojazdów  do  prawidłowego  parkowania,  w  szczególności  na  ulicach:  Mełgiewskiej,  Frezerów,
Projektowej,  Motorowej.  Dzielnicowy  będzie  zwracać  szczególną  uwagę  na  prawidłowość
wyprowadzania psów oraz na parkowanie pojazdów na trawnikach. Tereny miejskie będą sprzątane przy
współpracy z Urzędem Miasta Lublin.
 



 
 


