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

1. Zrealizowane interwencje drogowe oraz porządkowe na terenie dzielnicy
• ul. Uhorczaka – zanieczyszczony teren zielony -  zieleniec został oczyszczony,
• ul. Samsonowicza 51a – zaśmiecony parking, zieleniec -  spowodowano uprzątnięcie,
• ul. Lema 6 – zaśmiecona działka gminna -  działka został sprzątnięta,
• ul.  Samsonowicza  51  –  zaśmiecony teren  targowiska  -  SM Nałkowskich  zmieniła  godziny

sprzątania tego terenu,
• ul.  Słomkowskiego  –  śmiecie  z  budowy  zanieczyszczają  okolicę  a  pojazdy  nawożą  błoto

na jezdnię  -  odpady  zostały  sprzątnięte  a  kierownik  zobowiązał  się  wzmóc  nadzór  nad
kierowcami pojazdów budowy,

• ul. Lema – Makowa dzikie wysypisko śmieci -  wysypisko uprzątnięto,
• ul.  Lema  –  zaśmiecony  teren  obok  stacji  TRAFO  -   Wydział  Gospodarowania  Mieniem

uporządkował teren,
• ul.  Budowlana 14 SKUP MAKULATURY – wiatr  roznosi  papiery po sąsiednich działkach -

teren zaśmiecony sprzątnięto i uporządkowano posesję,
• ul. Uhorczaka – zaśmiecony teren -  przekazano do Biura Miejskiego Architekta Zieleni,
• ul. Samsonowicza 5, 7, 11 – szpecące pozostałości po ulotkach (naklejkach) -  pozostałości

zostały oczyszczone,
• ul. Nałkowskich 78 – zaśmiecone tereny zielone -  teren uprzątnięty,
• ul. Diamentowa za sklepem LIDL – zaśmiecone tereny -  teren prywatny uprzątnięto,
• ul. Wojtyłów – zaśmiecona działka -  działka została sprzątnięta,
• ul. Nałkowskich, przystanek Żeglarska 02 zaśmiecony teren -  trawnik został sprzątnięty,
• ul. Wapowskiego 2 - 4 – droga do kościoła zaśmiecona odpadami oraz ściętymi drzewami

i gałęziami - drogę oraz teren przyległy został uprzątnięty,
• ul. Diamentowa (pomiędzy Lidlem a Biedronką) zaśmiecony teren działki -  działkę uprzątnięto,
• ul. Koło 73 - obok sklepu wysypisko śmieci -  posesja została sprzątnięta i  zabezpieczona

przez wejściem osób postronnych,
• ul.  Diamentowa  –  ul.  Budowlana  łącznik  pod  torami  PKP  oraz  działka  przed  –  duże

zaśmiecenie - działka i tunel zostały sprzątnięte,
• ul. Diamentowa – Domeyki – zaśmiecony teren zielony -  teren sprzątnięto,
• ul.  Fulmana przy kościele  –  składowane worki  z  odpadami  po akcji  społecznej  sprzątania

osiedla - worki zostały zabrane,
• ul. Nałkowskich – zaśmiecona działka -  prywatna działka została sprzątnięta,
• ul.  Nałkowskich  –  Słomkowskiego  –  zaśmiecona  działka  przez  firmę  budowlaną  -  teren

sprzątnięto,
• ul. Romera 41-35 / rzeka Bystrzyca – zaśmiecony teren oraz gabaryty -  uprzątnięto,
• ul. Wolińskiego budowa – zanieczyszczona jezdnia -  jezdnia została oczyszczona,
• ul. Samsonowicza / Uhorczaka – odpady po selekcji w workach po społecznej akcji sprzątania

– na skutek działań dzielnicowego odpady zostały sprzątnięte i usunięte,
• ul. Diamentowa / Budowlana tunel PKP - duże zaśmiecenie -  tunel sprzątnięto,
• ul.  Diamentowa,   stacja  LOTOS – za stacją  paliw działka  bardzo zaśmiecona -  właściciel

uprzątnął teren,
• ul. Węglowa – zaśmiecona droga -  teren sprzątnięto przez WGM,
• ul. Nałkowskich 211 – zaśmiecony teren działki prywatnej -  posesję sprzątnięto i wykoszono,
• ul. Diamentowa 19c – zaśmiecona działka -  teren sprzątnięto i wykoszono,
• ul. Węglowa – zaśmiecony teren i zarośnięty dziką roślinnością -  teren został oczyszczony

z dzikiej roślinności,
• ul.  Uhorczaka  przy  ogrodzeniu  ul.  Domeyki  3  –  tzw.  “letni  pokój”  -  umeblowane  miejsce

spotkań -  gabaryty zostały zabrane,
• ul. Romera 101 – zaśmiecony teren zielony -  teren został sprzątnięty przez BMAZ,



• Tunel PKP w okolicy - ul. Budowlana / ul. Diamentowa – duże zaśmiecenie -  teren sprzątnięto,
• ul. Zemborzycka /ul. Diamentowa – zanieczyszczanie drogi przez pojazdy z budowy drobnymi

kamyczkami i błotem -  kierownik budowy na bieżąco sprząta,
• ul.  Ciepłownicza  6  za  ogrodzeniem  SUEZ  –  duże  zaśmiecenie  folią  i  solą  drogową  -

zaniedbania usunięto przez SUEZ,
• ul.  Diamentowa  27  –  zaśmiecony  różnymi  materiałami  budowlanymi,  niebezpieczny  teren

ogólnodostępny obok zamieszkałych bloków -  nowy kierownik  budowy uprzątnął  i  ogrodził
teren,

• ul. Uhorczaka przy ogrodzeniu Domeyki 3 – dot. po raz kolejny urządzonego miejsca spotkań
osłoniętego gęstą roślinnością -  miejsce zostało uprzątnięte,

• ul.  Wapowskiego  –  Uhorczaka  –  dot.  wysokich  traw  I  chwastów  -  przerośniętą  zieleń
wykoszono,

• ul. Zalewskiego – wysoka trawa na trawnikach w pasie drogi -  trawniki skoszono,
• ul.  Wapowskiego na odcinku od Domeyki  do Samsonowicza ubytki  w nawierzchni  drogi  –

ubytki zostały wypełnione przez ZDIM w Lublinie,
• ul.  Diamentowa – Wolińskiego na teren zielony wyprowadzany jest duży,  agresywny pies -

właściciel zobowiązał się do prawidłowej opieki na psem,
• ul. Woronieckiego – nieprawidłowy postój pojazdu BMW –  (próba holowania - brak możliwości

technicznych) ukarany kierowca natychmiast zabrał auto,
• ul.  Samsonowicza  (wspólnota wyodrębniona) – blokowanie dojazdu do klatek schodowych

przez SM Nałkowskich -  strony konfliktu ustaliły tymczasowy projekt rozstrzygający spór.
• ul. Smoluchowskiego  – Ciepłownicza pies stróżujący wybiega na ulicę i atakuje przechodniów

– na skutek działań dzielnicowego właściciel psa uszczelnił ogrodzenie,
• ul. Inżynierska – Przy Bocznicy – nielegalna wycinka drzew -  sprawę przejęło Biuro Miejskiego

Architekta Zieleni w Lublinie,
• ul.  Romera  65  –  podrzucanie  śmieci  komunalnych  do  pojemników  sąsiednich  bloków  -

właściciel złożył nowa deklarację oraz zamówił większe pojemniki na odpady,
• ul. Wapowskiego 2 – niewłaściwy sposób parkowania pojazdów na parkingu pod blokiem –

teren AS Dom – brak odpowiedniej organizacji ruchu – powiadomiono zarządcę terenu,
• ul. Medalionów 18 – dot. niesprzątania odchodów po psach – na skutek działań dzielnicowego

świadomość odpowiedzialności właścicieli wzrosła (spostrzeżenia mieszkańców),
• ul. Romera 77a – blokowanie dojazdu do nr 85 -  dojazd został trwale odblokowany,
• ul.  Medalionów 18 – dot.  niesprzątania odchodów po psie –  mieszkanka zobowiązała się

do przestrzegania przepisów oraz do karmienia kotów w wyznaczonym miejscu,
• ul. Medalionów 18 – pojazd utrudnia przejazd obok wykopu remontowanej trakcji ciepłowniczej

-  auto zostało zabrane,
• ul. Samsonowicza 27 – dot. jazdy autem wzdłuż po chodniku i parkowania poza parkingiem - 

 kierowca inwalida będzie zostawiał auto przy swoim bloku,
• ul.  Medalionów  –  dot.  parkowania  pojazdów  mieszkańców  na  terenie  gminnym  zielonym

podczas  prac  remontowych  trakcji  ciepłowniczej  -   kierownictwo  osiedla  Łąkowa pisemnie
zwróciło się do Gminy Lublin o dzierżawę fragmentu terenu na tymczasowy parking,

• ul. Woronieckiego 1a – dot. postoju kampera na parkingu - wyjaśniono, że po przygotowaniach
do objazdu wakacyjnego pojazd opuści wskazane miejsce – wywiązał się,

• ul. Samsonowicza  – wylewanie nieczystości ze sprzątania sklepu na jezdnię czy parking obok
–  na  skutek  działań  dzielnicowego  kierownictwo  sklepu  wylewa  nieczystości  
do kanalizacji sanitarnej,

• ul. Domeyki 13 – dot. uciążliwego postoju motocykla przy placu zabaw -  obecnie motocykl
stale parkuje na parkingu,

• ul. Domeyki 13 – dot. braku właściwej opieki właściciela nad psem rasy Pit Bull –  właściciel
zobowiązał  się  do spacerowania  z  psem na smyczy pomimo że pies  jest  bardzo łagodny
i po trzech szkoleniach posłuszeństwa,



• ul.  Zalewskiego  (na  wysokości  Słomkowskiego  14)  –  dot.  dużej  ilości  odpadów  (kartony,
styropian)  w  pasie  drogi  –  na  skutek  intensywnych  działań  dzielnicowego  teren  został
sprzątnięty przez sprawcę zaśmiecenia,

• ul.  Medalionów 2  –  6  –  dot.  parkowania  pojazdów w  “strefie  zamieszkania”  -  na  skutek
podjętych  działań  przez  dzielnicowego  SM  Wrotków  dopełniła  wszelkich  formalności
związanych wprowadzeniem takiej  strefy przez wspólnotę oraz nastąpiły regularne kontrole
postoju pojazdów w strefie,

• ul.  Zalewskiego  –  dot.  zaśmiecenia  poboczy  drogi  –  droga  została  uprzątnięta  przez
osadzonych z Aresztu Śledczego,

• ul. Woronieckiego 1a – dot zalegających materiałów poremontowych obok wiaty śmietnikowej
– teren wokół wiaty został uprzątnięty przez właściciela tych materiałów,

• ul. Nałkowskich 110 – 110a – dot uschniętego drzewa na terenie SP 30 I przy stacji TRAFO – 
 drzewa zostały usunięte przez dyr. SP 30 jak I przez PGE,

• ul. Zalewskiego / Słomkowskiego – dot dzikiego wysypiska śmieci –  teren został sprzątnięty,
• ul. Nałkowskich 110 – SP 30- dot wjazdu pojazdów rodziców uczniów na teren szkoły za znak

B-1 “zakaz ruchu w obu kierunkach” -  wjazd został ograniczony dodatkowymi znakami oraz
w godzinach rannych w bramie będzie wpuszczał pojazdy pracownik szkoły,

• ul.  Nałkowskich  108  –  dot.  nieprzestrzegania  przez  kierowców  znaków  D-40  “strefa
zamieszkania”  oraz  B-1  “zakaz  ruchu  w  obu  kierunkach”  -   SM  Nałkowskich  otrzymało
informację o konieczności opracowania i zaprojektowania stałej organizacji ruchu na danym
terenie,

• ul. Nałkowskich 107a – dot wjazdu “obcych” aut na teren parkingu wspólnoty –  wyjaśniono
zgłaszającej stan prawny oraz możliwości zapobiegania i unikania podobnych sytuacji,

• ul.  Lema – dot  ogromnej  ilości  plastikowych butelek i  gabarytów na terenie zielonym przy
torowisku – na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego teren został uprzątnięty przez
osadzonych z Aresztu Śledczego,

• ul. Fulmana 7 – dot uszkodzonych I niebezpiecznych urządzeń na placu zabaw –  urządzenia
zostały naprawione przez Gminę Lublin,

• ul. Wojtyłów – dot zajmowania parkingu miejskiego przez handlarzy autami sprowadzonymi
z innych państw – na skutek podjętych działań przez dzielnicowego ustalono, że wskazany
teren jest wolny od innej działalności niż parkowanie pojazdów,

• ul. Diamentowa 6 WIORiN – dot niebezpiecznych, suchych konarów starych drzew rosnących
tuż przy ogrodzeniu z ROD Chryzantema – na skutek podjętych czynności służbowych przez
dzielnicowego zagrożenie zostało wyeliminowane poprzez przegląd drzew i wycinkę suchych
konarów,

• ul. Domeyki 4-6 – dot parkowania pojazdami na trawniku oraz nanoszenia błota na chodnik
przez  pojazdy  mieszkańców  osiedla  –  na  skutek  podjętych  czynności  służbowych  przez
dzielnicowego,  teren  zielony  został  zrekultywowany  i  wygrodzony  słupkami  przez  Biuro
Miejskiego  Architekta  Zieleni  a  codzienne  kontrole  przestrzegania  zakazu  postoju  (B-35)  -
zadanie stałe,

• ul.  Nałkowskich  119  sklep  BOSS  –  dot  nieporządku  przed  terenem  sklepu,  zastawiania
chodnika skrzynkami, parkowania pojazdu zaopatrzenia na trawniku – na skutek podjętych
czynności przez dzielnicowego właściciel sklepu zabrał skrzynki za ogrodzenie sklepu a auto
ma każdorazowo po zaopatrzeniu sklepu zabierać na pobliski parking wyznaczony,

• ul. Energetyków 15 – dot niszczenia terenu zielonego przez złożone palety z kostką brukową,
zaparkowane  pojazdy  pracowników pobliskiej  budowy  oraz  ogromną  reklamę  z  betonową
podstawą – na skutek podjętych działań przez dzielnicowego palety zostały zabrane, pojazdy
przeparkowane a reklama została trwale usunięta,

• ul. Diamentowa/ul. Wrotkowska – dot. błota na jezdni z budowy sklepu Kaufland – na skutek
podjętych  czynności  służbowych  przez  dzielnicowego kierownik  budowy zlecił  natychmiast
firmie Kom-Eko systematyczne sprzątanie ulic przylegających do placu budowy,



• ul. Granata 25 i 27 – dot zastawiania pojemnikami na odpady drogi gminnej oraz wewnętrznej
wspólnot – w wyniku podjętych czynności pojemniki na odpady zostały przestawione w miejsce
odpowiednie do ich składowania 

• ul.  Nałkowskich  107a  –  dot  zaśmieconego  terenu  przed  sklepem Żabka  oraz  spożywania
alkoholu  w  jego  pobliżu  –  na  skutek  podjętych  czynności  przez  dzielnicowego,  właściciel
sklepu zobowiązał się do dalszego, stałego utrzymywania porządku przed sklepem, pomimo
wielokrotnych kontroli nie stwierdzono spożywania alkoholu w jego pobliżu,

• ul. Słomkowskiego, lokal gastronomiczny GOFRY – dot hałasu i “drżenia ścian” dochodzącego
do sąsiedniego lokalu mieszkalnego – na skutek podjętych czynności wyjaśniających hałas
oraz  drgania  pochodzące,z  urządzeń  chłodniczych  zostały  wytłumione  a  lokal  chwilowo
zamknięty (na okres zimowy) i przeznaczony do wyciszenia,

2. Sprawy dotyczące osób bezdomnych
Skontrolowano miejsce przebywania osoby bezdomnej w namiocie przy ul. Nałkowskich 123 –

kontrole prowadzone były również z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

3. Miejsca objęte stałym nadzorem
• ul. Romera 99 – kontrola spożywania alkoholu oraz dewastacji przystanków,
• ul. Nałkowskich 211 – kontrola p/w przebywania bezdomnych oraz spożywania alkoholu,
• ul. Medalionów – kontrola p/w sprzątania odchodów po psach oraz właściwej opieki nad nimi,

kontrola p/w niszczenia roślinności przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy,
• ul.  Medalionów  2-6  –  kontrola  prawidłowego  postoju  pojazdów  za  znakiem  D-40  “strefa

zamieszkania”,
• ul. Samsonowicza 7-9, 33a – kontrola wjazdu za B-1“zakaz ruchu w obu kierunkach” ,
• ul. Nałkowskich 110 i 107 – kontrola wjazdu za B-1 “zakaz ruchu w obu kierunkach”,
• ul. Samsonowicza 19 – kontrola spożywania alkoholu przy sklepie,
• ul. Samsonowicza 119 – kontrola spożywania alkoholu, zastawiania chodnika przez sklep,
• ul. Nałkowskich 110 – kontrola terenów przyszkolnych,
• ul. Romera – kontrola parkowania pojazdów na trawniku, chodniku oraz grodzenia zieleńców,
• ul.  Żeglarska – Bryńskiego – kontrola prawidłowości  postoju pojazdów,  niszczenia terenów

zielonych,
• ul. Zalewskiego – kontrola dróg przy budowach nawożenia błota na jezdnię i zaśmiecania,
• ul.  Diamentowa  –  Budowlana  –  tunel  PKP  –  kontrola  p/w  gromadzenia  się  młodzieży,

spożywania alkoholu, zaśmiecania,
• ul. Medalionów – sklep ŻABKA – spożywanie alkoholu,
• ul.  Samsonowicza  1  –  Romera  –  kontrola  alejki  p/w  spożywania  alkoholu,  wyłudzania

pieniędzy
• ul.  Domeyki  4  i  6  –  kontrola  p/w  nieprawidłowego  postoju  pojazdów  oraz  niszczenia

roślinności,
• Bystrzyca  –  kontrola  drożności  rzeki  p/w  wiatrołomów  drzew  (spływ  kajakowy)

oraz zaśmiecania linii brzegowej przez wędkarzy,
• 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),

• ul.  Romera 46/ul.  Nałkowskich 123 – pobyt  stały osoby bezdomnej w namiocie na terenie
zielonym SM Nałkowskich

4. Sprawy dotyczące wraków pojazdów
Spowodowano usunięcie 4 pojazdów, których stan wskazywał, że się są używane (wraki).



5. Tereny uprzątnięte z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym
Spowodowano uprzątnięcie 2 miejsc na terenie dzielnicy. 

6. Cele na 2020 rok
Prowadzone będą intensywne kontrole miejsc wyprowadzania psów przez mieszkańców p/w

prawidłowej opieki nad nimi oraz sprzątania po nich odchodów. Prowadzone będą 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 SP30).  Kolejnym  zadaniem  jest  kontrola  właściwego  parkowania  w  stałych  miejscach
na osiedlach  jak  i  przy  żłobku,  przedszkolach  i  szkole  podstawowej  oraz  eliminacja  tzw.  wraków
czy pojazdów długo nieużytkowanych z terenów miejskich.


