
SPRAWOZDANIE  Z  WYKONYWANYCH  CZYNNOŚCI 

W  DZIELNICY  WROTKÓW ZA 2020 r.

1. Czynności dot. zaśmieconych terenów – uporządkowane:

1. Rodakiewicza  –  przeprowadzono  interwencję  dotyczącą  nie  właściwego  pozbywania  się

odpadów  przez  mieszkankę  sąsiedniego  bloku  –  na  skutek  działań  dzielnicowego  odpady

zostały  sprzątnięte  a  mieszkanka  została  poinformowana  o  odpowiedzialności  za  takie

zachowania,

2. Nałkowskich  – dot. nie sprzątania odchodów po psach – na skutek działań dzielnicowego oraz

postępowania mandatowego w stosunku do właścicielki psów zachowania mają być zmienione

i zgodne z obowiązującym prawem,

3. Domeyki  –  dot.  niszczenia  terenu  zielonego  przez  parkujące  auta  –  na  skutek  działań

dzielnicowego Biuro Miejskiego Architekta Zieleni palikami drewnianymi ogrodziło to miejsce,

4. Energetyków – Diamentowa  – dot. wystawiania kontenerów i bałaganu przy skupie makulatury

– na skutek działań dzielnicowego teren został uprzątnięty a kontener zabrany,

5. Romera   –  dot.  zaśmieconego  terenu  –  na  skutek  działań  dzielnicowego  teren  został

uprzątnięty przez służby miejskie,

6. Zemborzycka  , zieleniec miejski – dot. zaśmieconego terenu – na skutek działań dzielnicowego

miejsce zostało uprzątnięte przez służby miejskie,

7. Budowlana, Błękitna, Młodzieżowa – dot. terenu pomiędzy garażami a SIPMĄ SA – teren od

wielu  lat  niekoszony,  zarośnięty  wysokimi  chwastami,  krzewami,  samosiejkami  drzew,

zaśmiecony butelkami i innymi odpadami – na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego

sprawę przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin,

8. Samsonowicza  – dot.  nieprawidłowego postoju pojazdów – na skutek podjętych czynności

przez  dzielnicowego  ustalono,  że  zarządca  terenu  SM  Nałkowskich  nie  opracował  stałej

organizacji ruchu a zatem działania SM na tym terenie byłyby nieuprawnione,

9. Wapowskiego – Fulmana - zaśmiecone działki - własność prywatna firm   – na skutek podjętych

czynności przez dzielnicowego teren został uprzątnięty 



10. Wapowskiego – Fulmana – zaśmiecone działki Gminy Lublin -  na skutek podjętych czynności

przez dzielnicowego teren został sprzątnięty przez służby porządkowe,

11. Inżynierska   –  dot.  składowiska  odpadów na  terenie  parkingu  dla  TIR  –  ów  -   na  skutek

podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  odpady  po  budowlane  zostały  sprzątnięte  przez

właściciela parkingu,

12. Samsonowicza   –  dot.  nieporządku  wokół  bloku  -   na  skutek  podjętych  czynności  przez

dzielnicowego administrator AD BUD uporządkował altanę śmietnikową i teren zielony,

13. Zalewskiego  – dot. dzikiego wysypiska odpadów budowlanych firmy prywatnej -  na skutek

podjętych  czynności  przez  dzielnicowego wysypisko  zostało  zlikwidowane  przez  właściciela

a teren zabezpieczony przed podrzucaniem odpadów przez NN sprawców,

14. Zalewskiego  – dot. podrzucania odpadów różnych (przez mieszkańców bloku) do usuwanych

z tego miejsca odpadów budowlanych firmy prywatnej przy hałdzie ziemi - na skutek podjętych

czynności przez dzielnicowego administracja budynku ustawiła duży kontener na odpady tuż

przy bloku co zahamowało w/w proceder,

15. Nałkowskich – dot. zachwaszczonej i zaśmieconej działki - na skutek podjętych czynności przez

dzielnicowego właściciele oczyścili teren ze śmieci i chwastów,

16.  Nałkowskich 110, SP 30 – dot. ugruntowania nowej organizacji ruchu przed szkołą - na skutek

podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  i  współpracy  z  SP  30,  Zarząd  SM  im.  W.Z.

Nałkowskich jako właściciel  drogi  opracował projekt organizacji  ruchu i  przekazał  do Straży

Miejskiej

17. Romera  – dot. złamanego drzewa (wiatrołom po burzy) - na skutek podjętych czynności przez

dzielnicowego pień i gałęzie zostały sprzątnięte,

18. Romera   kładka  do  Rąblowskiej  /  rz.  Bystrzyca  –  dot.  składowiska  dużej  ilości  odpadów

zielonych  -  na  skutek  podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  dzikie  wysypisko  zostało

zlikwidowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej,

19. Fulmana (sklep ) – dot. zakłócania ciszy nocnej przez poranne zaopatrzenie w mięso i wędliny -

na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego godziny zaopatrzenia zostały przesunięte o

2 godziny na godz. 8.00,

20. Zalewskiego   –  dot.  gromadzenia  odpadów  poremontowych  na  wyznaczonym  miejscu

parkingowym  dla  osób  niepełnosprawnych  -  na  skutek  podjętych  czynności  przez



dzielnicowego  administracja  zobowiązała  dozorcę  do  szczególnego  utrzymywania  porządku

w tym miejscu i ustawienia pojemników wewnątrz wiaty,

21. Słomkowskiego/  Woronieckiego   –  dot.  postoju  pojazdów  przy  linii  ciągłej  i  przejściu

dla pieszych  -  na  skutek  podjętych  czynności  przez  dzielnicowego,  częstym  stosowaniem

sankcji przewidzianych prawem,  mieszkańcy sporadycznie pozostawiają tu swoje auta,

22. Romera - kładka do Rąblowskiej / Bystrzyca – dot. ponownego zaśmiecania terenu przy rzece

odpadami zielonymi - na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego i przeprowadzeniu

rozmów z mieszkańcami w miejscu tym utrzymuje się porządek,

23. Samsonowicza - parking – dot. kobiety w ciąży, bytującej od kilkunastu dni w busie na terenie

parkingu dla mieszkańców, spożywania alkoholu i zanieczyszczania fekaliami terenu zielonego

wokół parkingu - na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego wyjaśniono okoliczności

przebywania kobiety w tym miejscu, w dniu następnym kobieta wraz z autem opuściła parking,

24. Romera   /  rz.  Bystrzyca  –  dot.  wysokiego  (~18  m),  starego  uschniętego  i  stwarzającego

zagrożenie  drzewa  (odpadające  samoistnie  gałęzie)  znajdującego  się  tuż  przy  ścieżce

dla pieszych  przy  Bystrzycy  -  na  skutek  podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  drzewo

zostało ścięte przez Wydział Gospodarki Komunalnej,

25. Nałkowskich -  parking – dot. bytującego od kilku dni w swoim aucie mężczyzny, spożywania

alkoholu, zanieczyszczania okolicy itp. - na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego

właściciel  auta zamieszkał  z dalszą rodziną a pojazd został  przez niego sprzedany i  został

usunięty z  parkingu,

26. Romera  -   kładka  do  Rąblowskiej  /  rz.  Bystrzyca  –  dot.  uszkodzenia  plastikowego

kompostownika  przez  wycinane spadające,  suche drzewo -  na  skutek  podjętych  czynności

przez dzielnicowego ścinający zrekompensował straty właścicielowi kompostownika,

27. Nałkowskich  – dot.  wysypiska śmieci  przy  końcowym przystanku MPK linii  40  -  na  skutek

podjętych czynności przez dzielnicowego wysypisko sprzątnięto,

28. Energetyków  – dot. zdewastowana utwardzona powierzchnia wjazdu oraz studzienka NETII -

na skutek podjętych czynności  przez dzielnicowego studzienka została naprawiona a wjazd

wyrównany przez właściciela hurtowni,

29. Nałkowskich  – dot. nieużywanego auta od ponad 3 miesięcy zaparkowanego na poboczu drogi

- na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego pojazd został zabrany przez właściciela,



30. Diamentowa   –  dot.  zanieczyszczenia  drogi  po  stronie  budowy  pawilonu  handlowego  –

na skutek  podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  droga  została  sprzątnięta  przez  ekipę

z budowy,

31. Świętochowskiego 295a – dot. zaśmiecenia przy budynki TRAFO K-1260 -  na skutek podjętych

czynności przez dzielnicowego teren został uprzątnięty przez PGE,

32. Fulmana – dot.  nieprawidłowego postoju  pojazdów -   na skutek  podjętych czynności  przez

dzielnicowego  i  zastosowania  sankcji  przewidzianych  prawem   względem

niezdyscyplinowanych  kierowców –  mieszkańców,  kierowcy  przestali  zatrzymywać  tu  swoje

auta,

33. Inżynierska  -   parking  –  dot.  dużej  ilości  zużytych  opon na terenie  zielonym -   na  skutek

podjętych czynności przez dzielnicowego odpady zostały oprzątnięte przez ZDiM,

34. Samsonowicza  -  parking  –  dot.  niezabezpieczonej  skrzynki  energetycznej  -   na  skutek

podjętych czynności przez dzielnicowego urządzenie zostało zabezpieczone przez zarządcę,

35. Zemborzycka  - dot. dwóch pojazdów SUZUKI, posiadających znamiona wraków – na skutek

działań dzielnicowego pojazdy zostały zabrane przez właściciela.

2. Sprawy inne, czynności z własnej inicjatywy oraz zgłoszone przez mieszkańców:

1. Samsonowicza  – dot. pojazdu długo nieużytkowanego, posiadającego znamiona wraku - droga

gminna ale niepubliczna – ZDiM odmówił odholowania auta,

2. Budowlana – dot.  porzuconego auta Mitsubishi Colt  – na skutek podjętych czynności przez

dzielnicowego właściciel usunął pojazd,

3. Smoluchowskiego / Herberta przy pętli MPK – dot. wraku pojazdu OPEL na terenie zielonym –

na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego, sprawę (w formie pisemnej) przekazano

do właściciela terenu,

4. Domeyki   –  dot.  postoju  pojazdów na  wyjeździe  z  garażu  wspólnoty  –  na  skutek  działań

dzielnicowego mieszkańcy, właściciele aut nie parkują pojazdów w tym miejscu,

5. Nałkowskich  – dot. dokarmiania ptaków – na skutek działań dzielnicowego oraz postępowania

mandatowego zaprzestano w/w czynności,



6. Diamentowa – Wrotkowska – budowa Kaufland – dot.  zaśmiecania drogi  publicznej  błotem

z budowy – na skutek działań dzielnicowego w/w na zlecenie kier. budowy ulice były regularnie

czyszczone przez firmę KOM - EKO oraz we własnym zakresie,

7. Wapowskiego  – kościół – dot. skupiska odpadów różnych – na skutek działań dzielnicowego

teren został oczyszczony,

8. Granata – dot.  błota z budowy na jezdni – na skutek działań dzielnicowego firma prywatna

uprzątnęła zalegające błoto i zobowiązała się do systematycznego utrzymania porządku,

9. Nałkowskich – dot. postoju pojazdu przy sklepie  – na skutek działań dzielnicowego właściciel

sklepu  zobowiązał  się  podjęcia  kroków  zmierzających  do  zalegalizowania  postoju

w porozumieniu z SM Nałkowskich,

10. Nałkowskich 110 – SP 30 – dot. wjazdu pojazdów rodziców uczniów na teren szkoły – na skutek

działań dzielnicowego dyrekcja SP 30 zainicjowała  rozmowy z  SM Nałkowskich dotyczące.

zaprojektowania stałej organizacji ruchu na dojeździe do SP 30,

11. Zalewskiego   –  dotyczące  przepełnionych  kontenerów  przy  blokach  –  na  skutek  działań

dzielnicowego deweloper opróżnił kontenery i posprzątał teren,

12. Medalionów  – dot. postoju pojazdów na terenie spółdzielni – na skutek podjętych czynności

wyjaśniających  przez  dzielnicowego  poinformowano  o  konieczności  zaprojektowania  stałej

organizacji ruchu w tym miejscu,

13. Nałkowskich  – dot. rozległej korony drzewa (brzozy – widok z kamery na sklep ) oraz drzewa

cyprysowego  zasłaniającego  widoczność  operatorowi  monitoringu  miejskiego  –  na  skutek

podjętych czynności przez dzielnicowego brzoza oraz cyprys zostały dostatecznie przycięte,

14. Uhorczaka  –  Domeyki   –  dot.  urządzonego  miejsca  spotkań  „amatorów  tanich  trunków”  -

na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego miejsce zostało uprzątnięte przez WGK,

15. Wolińskiego  –  po  stronie  budów bloków –  dot.  błota  na chodniku -   na skutek  podjętych

czynności  przez  dzielnicowego  chodnik  oraz  droga  zostały  natychmiast  sprzątnięte  przez

pracowników budowy,

16. Medalionów – teren przy rzece Bystrzyca – dot. niestosowania się mieszkańców do nakazów

związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID – 19 -   na skutek podjętych czynności

przez  dzielnicowego  (codzienne,  wielokrotne  kontrole,  informowanie  i  zwracanie  uwagi

spacerowiczom itp.) mieszkańcy zrezygnowali ze spacerów,



17. Samsonowicza   –  dot.  sprawdzania  przewodów  kominowych  w  mieszkaniach  przez  firmę

kominiarską  podczas  pandemii  -   na  skutek  podjętych  czynności  przez  dzielnicowego

czyszczenie kominów nastąpi bez wchodzenia do mieszkań, z dachu budynku,

18. Wapowskiego – Wojtyłów – dot. zaśmieconych działek -  na skutek podjętych czynności przez

dzielnicowego teren został oczyszczony przez ich właścicieli,

19. Zemborzycka  – parking – dot. pojazdu długo nieużytkowanego SEAT -  na skutek podjętych

czynności przez dzielnicowego auto zostało usunięte przez właściciela,

20. Żeglarska  – dot. dzikiego wysypiska (plastikowe odpady samochodowe) -  na skutek podjętych

czynności przez dzielnicowego teren został uprzątnięty i odgrodzony przez właściciela działki,

21. Zemborzycka  –  Uhorczaka  –  dot.  niezabezpieczonych  pokrywą  dwóch  studzienek

energetycznych  -   na  skutek  podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  studzienki  zostały

zabezpieczone pokrywami przez służby miejskie,

22. Woronieckiego   – dot.  zakłócania ciszy nocnej przez psa właściciela mieszkającego w tym

bloku  -  na  skutek  podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  pies  ma  być  właściwie

nadzorowany przez właściciela zwierzęcia,

23. Słomkowskiego   –  dot.  braku  należytej  opieki  właścicieli  nad  psami  podczas  spacerów  –

na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego wyjaśniono zgłaszającemu, że tym terenem

zarządza Wspólnota ze Słomkowskiego 6 i Rodakiewicza 5 w gestii których, jest wybudowanie

wybiegu dla psów na swoim terenie,

24. Zalewskiego / Rodakiewicza – dot. składowania ogromnej masy ziemi (hałda o długości 128 m

X szerokości 60 m x wysokości 10 m) na działkach Spółki S.A.  - na skutek podjętych czynności

przez dzielnicowego wyjaśniono legalność i celowość składowania ziemi w tym miejscu (WOŚ

już uzyskał odpowiedź od właściciela terenu),

25. Herberta (przy pętli MPK) – dot. dzikiego gruntowego parkingu na kilkadziesiąt aut, nanoszenie

błota na jezdnię - na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego właściciel terenu (ZDiM)

został poinformowany o tym w formie pisemnej,

26. Nałkowskich   –  dot.  parkowania  i  instalacji  szlabanów  na  wjeździe  pod  blok  -  na  skutek

podjętych czynności przez dzielnicowego wyjaśniono, że wspólnota porozumie się w tej sprawie

z Prezesem SM Nałkowskich (teren wspólny), 



27. Granata – dot. informacji Zarządcy o Regulaminie Organizacji Ruchu i Parkowania  -  na skutek

podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  zarządca  podejmie  działania  zmierzające

do urzędowej akceptacji projektu organizacji ruchu przy tych posesjach, 

28. Romera  – dot. złego traktowania owczarka niemieckiego (ciągle przebywa na małym balkonie)

-  na  skutek  podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  wyjaśniono,  że  pies  ma  zapewnione

podstawowe warunki bytowania (dostęp wody, zadaszenie przed słońcem, karmę – dysponuje

całą powierzchnią mieszkania),

29. Janowska  /  Romera  (przy  ŻABCE) –  dot.  zaśmieconego zagajnika  -  na  skutek  podjętych

czynności  przez  dzielnicowego  właściciel  terenu   (WGK)  został  w  formie  pisemnej

poinformowany o konieczności uporządkowania terenu,

30. Inżynierska  -  parking  –  dot.  postoju  długo nieużywanych aut  BMW, Peugeot  i  HYUNDAI -

na skutek podjętych czynności  przez dzielnicowego sprawę przekazano do zarządcy terenu

tj. ZDiM,

3. Zaniedbania porządkowe w toku realizacji:

1. Zemborzycka   –  dot.  graffiti  symboli  zakazanych  (swastyk  i  nieprzyzwoitych  rysunków)

na ogrodzeniu budowy oraz na obiekcie PGE stacja zasilająca K 2014 -  na skutek podjętych

czynności  przez  dzielnicowego rysunki  i  zabronione symbole  zostały  zamalowane,  obecnie

graffiti  zostało  namalowane  ponownie  a  sprawą  zajmuje  się  policja,  zakazane  symbole

ponownie zostały zamalowane przez właściciela posesji, stała kontrola miejsca,

2. Domeyki   –  dot.  instalacji  zapory  U  20  b  w  miejscu  utwardzonym  gdzie  urządzany  jest

nieuprawniony postój pojazdów na przyszłym skrzyżowaniu z ulica Olechnowicza -  na skutek

podjętych czynności przez dzielnicowego skierowano pismo do Wydziału Zarządzania Ruchem

Drogowym i Mobilnością,

3. Smoluchowskiego – Herberta – dot. wraku pojazdu OPEL  -  na skutek podjętych czynności

przez  dzielnicowego  powiadomiono  pismem  gospodarza  terenu  -  Wydział  Gospodarki

Komunalnej Urzędu Miasta Lublin,

4. Miejsca pod stałą kontrolą:

1. Romera / Nałkowskich – kontrola spożywania alkoholu oraz dewastacji przystanków,

2. Nałkowskich  – kontrola p/w przebywania tu bezdomnych oraz spożywania alkoholu,



3. Medalionów – kontrola p/w sprzątania odchodów po psach oraz właściwej  opieki  nad nimi,

kontrola p/w niszczenia roślinności przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy,

4. Medalionów – kontrola prawidłowego postoju pojazdów za znakiem D-40 “strefa zamieszkania”,

5. Samsonowicza  -  dojazd  do  przedszkoli  –  kontrola  wjazdu  za  B-1  “zakaz  ruchu  w  obu

kierunkach”,

6. Nałkowskich – kontrola wjazdu za B-1 “zakaz ruchu w obu kierunkach”,

7. Samsonowicza  – kontrola spożywania alkoholu przy sklepie,

8. Samsonowicza   –  kontrola  spożywania  alkoholu,  zastawiania  chodnika  przez  pojazd

dostarczający towar do sklepu

9. Nałkowskich  – kontrola terenów przyszkolnych,

10. Romera – kontrola parkowania pojazdów na trawniku, chodniku oraz grodzenia zieleńców,

11. Żeglarska  –  Bryńskiego  –  kontrola  prawidłowości  postoju  pojazdów,  niszczenia  terenów

zielonych, wjazdu za B-1 ”zakaz ruchu w obu kierunkach”,

12. Zalewskiego – kontrola podrzucania śmieci,

13. Diamentowa – Budowlana – tunel PKP – kontrola p/w gromadzenia się młodzieży, spożywania

alkoholu, zaśmiecania,

14. Samsonowicza  – Romera – kontrola alejki przy sklepie  p/w spożywania alkoholu, wyłudzania

pieniędzy

15. Domeyki – kontrola p/w nieprawidłowego postoju pojazdów,

16. Bystrzyca – kontrola drożności rzeki p/w wiatrołomów drzew (spływ kajakowy) oraz zaśmiecania

linii brzegowej przez wędkarzy,

17. Współpraca z WOŚ dot. deklaracji  na wywóz odpadów z posesji (min. dot. pobytu czasowego

–  letniego,  rekreacyjnego  na  posesjach  położonych  przy  terenach  leśnych  I  przy  rzece

Bystrzycy),



18. Romera  /  Nałkowskich   –  pobyt  stały  osoby  bezdomnej  w  namiocie  na  terenie  zielonym  

SM Nałkowskich – na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego oraz współpracy z filią

nr 5 MOPR i SM Nałkowskich namiot zlikwidowano – stała kontrola miejsca,

5. Inne działania:

1. W  porozumieniu  z  Wydziałem  Ochrony  Środowiska  przeprowadzono  kontrolę  wybranych

nieruchomości p/w posiadania właściwej deklaracji odbioru odpadów,

2. W porozumieniu z Powiatową Stacją Sanepidu skontrolowano place zabaw na dzielnicy,

3. W porozumieniu z Komendą Miejską Policji w Lublinie przeprowadzono kontrole przy szkołach

w związku z akcją “Bezpieczna Szkoła” oraz wzmożono patrole Straży Miejskiej w pobliżu szkół

w pierwszych tygodniach od rozpoczęcia roku szkolnego,

4. Oddelegowanie  do  zadań  związanych  z  handlem  poza  miejscami  wyznaczonymi,

nieprawidłowym parkowaniem w rejonie  ulic:  Ruska,  Targowa,  Nadstawna,  Cerkiewna oraz

w centrum Lublina,

5. W ramach współpracy z poszczególnymi Komisariatami Policji, dzielnicowy wraz z policjantem

wykonywał  zadania  związane  z  zapobieganiem  i  zwalczaniem  COVID  –  19  w  rejonach

Komisariatów Policji.

 

W 2021 r. w dzielnicy Wrotków planuję intensywne kontrole miejsc wyprowadzania psów przez

mieszkańców p/w prawidłowej opieki oraz sprzątania po nich. Przewiduję również regularne kontrole

oznakowania tabliczkami z numerami posesji, spalania właściwego opału w domkach jednorodzinnych,

zaśmiecania terenu i palenia ognisk przy rzece Bystrzycy, niszczenia roślinności na terenach zielonych

osiedli Wrotkowa czy spożywania alkoholu poza miejscami wyznaczonymi. Miejsca, w których dochodzi

do  niszczenia  mienia  również  będą  pod  stałą  kontrolą  (min.  boisko  przy  ul.  Medalionów).Kontrola

właściwego parkowania w stałych miejscach na osiedlach jak i  przy żłobku, przedszkolach i  szkole

podstawowej.  Eliminacja  tzw.  wraków  czy  pojazdów  długo  nieużytkowanych  z  terenów  miejskich

również będzie moim celem działania na terenie dzielnicy. Stała i ścisła współpraca z mieszkańcami,

Radą Dzielnicy Wrotków oraz Radnymi Dzielnicowymi i Miejskimi gwarantuje rozwiązywanie bieżących

i ciągle nowych, nurtujących problemów Dzielnicy Wrotków w Lublinie.


