
SPRAWOZDANIE  Z  WYKONYWANYCH  CZYNNOŚCI  W DZIELNICY
ZA CUKROWNIĄ  ZA 2020 r.

1. Zaniedbania porządkowe usunięte w wyniku działań dzielnicowego:

- ul. Dzierżawna od strony rzeki Bystrzyca (zaśmiecone tereny zielone wykonano dokumentację
fotograficzną, sporządzono pismo do właściciela terenu- Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta Lublin)

- ul. Dzierżawna od strony magazynu po byłej cukrowni. Potłuczone szkło pozostawione butelki
teren został posprzątany przez Cukrownię Krasnystaw.
   
-  ul.  Plac  Dworcowy-Gazowa  2  od  strony  zajezdni  autobusowej  Miejskiego  Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego  i  Polskich  Kolei  Państwowych  tymczasowego  przystanku  zastępczego-
zaśmiecony teren, posprzątane przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

-  ul.  Aleje  Zygmuntowskie  –  zaśmiecone  koryto  rzeki  Bystrzyca.  Wykonano  dokumentację
fotograficzną sporządzono notatkę służbową oraz pismo do  Wód Polskich.  Po wykonaniu prac
porządkowych została sporządzona dokumentacja fotograficzna.

-ul.  Aleje  Zygmuntowskie  3  -  zaśmiecona  działka  Gminy  Lublin  wykonano  dokumentację
fotograficzną oraz sporządzono pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Lublinie. Zaniedbania zostały usunięte.

-ul.  Włościańska  –  zalegające  gałęzie  w  pasie  drogi  -  wykonano  dokumentację  fotograficzną
sporządzono pismo do właściciela terenu tj. Zarządu Dróg i Mostów Urzędu Miasta w Lublinie.
Posprzątano.
       
-ul.  Fabryczna  –  zaśmiecone  tereny  zielone  przy  korycie  rzeki  Czerniejówka  -  wykonano
dokumentację fotograficzną, skierowano pismo do właściciela terenu Wód Polskich.
Teren posprzątano.

-ul. Plac Dworcowy - zaśmiecona zajezdnia autobusowa wykonano dokumentację fotograficzną,
notatkę służbową oraz pismo do Zarządu Dróg i Mostów Urzędu Miasta w Lublinie. Posprzątano.

-ul. Dzierżawna - przepompownia wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Otoczenie  studni  zaśmiecone,  wykonano  dokumentację  fotograficzną,  zastrzeżenia  przekazano
do Wydziału Gospodarki Komunalnej w Lublinie.

-ul.  Al.  Zygmuntowskie  -  zaśmiecony  teren  za  przystankiem  Miejskiego  Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego od strony rzeki Bystrzycy, wykonano dokumentację fotograficzną i sporządzono
pismo do Zarządu Dróg i Mostów  Urzędu Miasta w Lublinie. Posprzątano.

-ul. Ciepła-Przeskok -zaśmiecony teren, sporządzono pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Lublin. Posprzątano.

-ul. Stadionowa od strony Parku Ludowego - zaśmiecony teren, sporządzono pismo do Wydziału
Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miasta w Lublinie. Posprzątano.

-ul.  Dworcowa  parking  pod  wiaduktem  Lubelskiego  Lipca  80  -  zaśmiecony  teren  wykonano
dokumentację fotograficzną i  sporządzono pismo do właściciela terenu Zarządu Dróg i Mostów



Urzędu Miasta w Lublinie. Parking posprzątany.

-ul.  Kunickiego  przejście  pod  wiaduktem  kolejowym-  uszkodzona  kostka  brukowa  teren
zanieczyszczony  wykonano  dokumentację  fotograficzną  sporządzono  pismo  do  Zarządu  Dróg
i Mostów Urzędu Miasta Lublin – posprzątano.

-ul. Przeskok - zaśmiecony teren gabarytami. Sporządzono pismo do właściciela terenu Wydział
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Teren posprzątany.

-ul. Dworcowa- zaśmiecony parking pod Wiaduktem Lubelskiego Lipca 80. Sporządzono pismo
do właściciela terenu Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. Parking posprzątany.

-ul.  Gazowa  4-6  przebywanie  osób  bezdomnych,  gromadzenie  gabarytów  oraz  odpadów
komunalnych. Podjęto wspólne działania z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
z ulicy Nałkowskich 114 w Lublinie. Skontaktowano się  z nowym właścicielem obiektów po PKP
Energetyka, zaniedbania zostały usunięte a obiekt zabezpieczony przed dostaniem się do wewnątrz
osób postronnych (na chwilę obecną firma transportowa).

-ul. 1-go Maja 31 - zaśmiecony teren zielony. Skierowano pismo do właściciela terenu Zarządu
Dróg i Mostów w Lublinie. Zaniedbania usunięte.

-ul.  Młyńska  –  zaśmiecony  parking  sporządzono  pismo  do  właściciela  terenu  Zarząd  Dróg
i Mostów w Lublinie. Zaniedbania usunięte.

-ul. Dworcowa 4 – zanieczyszczony teren przez osoby bezdomne za dawnym Dworcem PKS Lublin
Południe.  Sporządzono  pismo   do  właściciela  terenu  tj.  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej
w Lublinie celem usunięcia zaniedbań. Teren posprzątany.

-ul.  Ciepła  -  tereny  po  byłym Lubelskim Klubie  Jeździeckim,  brak  należytego  zabezpieczenia
budynków przed dostaniem się osób postronnych-bezdomnych. Sporządzono pismo do właściciela
terenu Wydział Gospodarki Komunalnej w Lublinie.

-ul.  Dzierżawna  -  nasyp  ziemny  od  strony  Areny  Lublin  tereny  wymagające  wykoszenia  jak
i weryfikacji  zagrożenia  przez  topole  rosnące  przy  ww  nasypie  –  przekazano  do  Wydziału
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin. 
 
-ul. Aleje Zygmuntowskie – tereny po Auto Salonie „KAMEX” dzikie siedlisko osób bezdomnych
współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie. Siedlisko zostało zlikwidowane
teren posprzątany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lublinie. 

-ul. Młyńska – zachwaszczony teren Gminy Lublin – sprzyjające warunki do przebywania osób
bezdomnych – przekazano do Biura Miejskiego Architekta Zieleni – teren wykoszony.

-ul.  Plac  Bychawski  –  Stacja  Trafo-  zaśmiecony  teren  w  najbliższym otoczeniu  –  przekazano
do Zakładu Energetycznego – teren posprzątany.

-ul. Dzierżawna- Włościańska – uschnięte gałęzie drzew – przekazano do Zarządu Dróg i Mostów
w Lublinie. Gałęzie przycięte.

-ul.  Dzierżawna od strony rzeki  Bystrzyca-  zarośnięte  tereny zielone-  przekazano do Wydziału
Gospodarki Komunalnej w Lublinie – tereny wykoszone.



-ul.  Stadionowa  –  zarośnięte  tereny  zielone-  przekazano  do  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej
w Lublinie – tereny wykoszone.

-ul.  Dzierżawna-  Włościańska  –  odrosty  od  drzew  w  pasie  drogowym-  przekazano  do  Biura
Miejskiego Architekta Zieleni w Lublinie – zaniedbania usunięte.

-ul. Ciepła - uszkodzona nawierzchnia ścieżki rowerowej (zapadnięcie się) przekazano do Wydziału
Gospodarki Komunalnej w Lublinie. Zaniedbania usunięte.

-ul.  Dzierżawna  -  magazyn  cukrowni  Krasnystaw  –  budynek  technologiczny  –  wybite  otwory
okienne  umożliwiające  dostanie  się  osób  postronnych  do  środka  –  kontakt  z  Cukrownią
Krasnystaw- otwory zamurowane.

-ul. Dzierżawna- Wapienna – most łączący ww ulice -  na moście złożone gabaryty- przekazano
do Wydziału Gospodarki Komunalnej w Lublinie – gabaryty usunięte.

-ul. Dzierżawna 6a – budynek po spaleniu, gromadzenie się osób bezdomnych- stałe kontrole- brak
osób

-ul.  Dworcowa  –  Dworzec  PKS  –  w  trakcie  rozbiórki  –  przebywanie  osób  bezdomnych
oraz spożywanie alkoholu- pod stałym nadzorem.

-ul. Gazowa – Budynek po byłym PKP Energetyka – złożone wersalki oraz materace po osobach
bezdomnych- przekazano do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie – teren posprzątany. 

-ul. Dworcowa – parking miejski pod wiaduktem Lubelskiego Lipca 80 zaśmiecony – przekazano
do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie – teren posprzątany.

-ul. Krochmalna- Cukrownicza- uszkodzony znak drogowy- przekazano do Zarządu Dróg i Mostów
w Lublinie – znak wymieniony.

-ul.  Młyńska-  vis  a  vis  17-  złożone  gabaryty  na  zielonej  części  pasa  drogowego   przekazano
do Biura Miejskiego Architekta Zieleni w Lublinie- zaniedbania usunięte.

-ul. Włościańska na znaku drogowym postój TAXI  zawieszona opona – przekazano do Zarządu
Dróg i Mostów w Lublinie – opona usunięta.

-ul.  Młyńska  przy  Stacji  Trafo  pojemniki  Eko-Textil  przepełnione-  przekazano   do  właściciela
pojemników- posprzątano.

-ul.  Piekarska-  Przeskok  –  uszkodzony  znak  drogowy  –  przejście  dla  pieszych-  przekazano
do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie – znak wymieniony.

  
2. Inne czynności związane z działalnością na rzecz dzielnicy Za Cukrownią, zakładany cel
do osiągnięcia to wyeliminowanie poniższych zjawisk poprzez częste kontrole tych miejsc:

- ul.  Plac Dworcowy -parking miejski – kontrole pod kątem wyłudzania pieniędzy przez osoby
bezdomne od kierowców parkujących w ww miejscu.

-ul.  Dworcowa  -  Park  Ludowy  kontrole  pod  kątem  prawidłowości  wyprowadzania  psów,



spożywania alkoholu.

-ul. Dworcowa teren po byłym dworcu Państwowej Komunikacji Samochodowej Lublin Południe
kontrole pod kątem przebywania osób bezdomnych jak i spożywania alkoholu.

-ul.  Plac  Dworcowy -  ul.  Gazowa teren  zielony  po   byłym Dworcu  Państwowej  Komunikacji
Samochodowej Lublin Południe -załatwianie potrzeb fizjologicznych przez osoby bezdomne.

-ul. 1-go Maja – prawidłowość  wyprowadzania psów oraz sprzątanie po nich (odławianie psów
wypuszczanych  przez  mieszkańców  bez  nadzoru  dzięki  współpracy  z  Eko-  Patrolem  Straży
Miejskiej).

-ul.  Krochmalna 29 Szkoła Podstawowa nr 17 kontrole pod kątem niszczenia elewacji budynku
oraz spożywania alkoholu przez młodzież przebywającą na boiskach szkolnych.

-ul.  Krochmalna  41  plac  zabaw  –  spożywanie  alkoholu,  dewastacji  mienia  i  zakłócania  ciszy
nocnej.

-ul. Kunickiego 12 spożywanie alkoholu, zakłócanie ciszy nocnej.

-ul. 1-go Maja  - tereny przy sklepie – kontrole pod kątem spożywania alkoholu 

-ul. Widok - sklep spożywczy – kontrole pod kątem spożywania alkoholu w najbliższym otoczeniu
sklepu.

-ul. Dzierżawna-Wapienna - nielegalny przejazd przez most – kontrole oraz obserwacje ww terenu
pod kątem niszczenia wału przeciwpowodziowego.

-  Monitorowanie  terenów  zielonych  pod  kątem  koszenia  traw  w  okresie  letnim  a  w  okresie
zimowym utrzymanie ciągów pieszych jak i jezdnych (przekazywanie odpowiednim instytucjom
zastrzeżeń celem usunięcia zaniedbań).

-Monitorowanie  terenów  pod  kątem  czystości,  nawożenia  błota  na  jezdnię  przy  trwającej
przebudowie  skrzyżowania  ulic  Krochmalnej,  Wrotkowskiej,  Jana  Pawła  II  oraz  Betonowej
wymiana - przebudowa trakcji kolejowej.

-Kontrole zawarcia umów na wywóz nieczystości z posesji.

-Usuwanie pojazdów - wraków z terenów miejskich 

-Wspólne patrole z dzielnicowym III Komisariatu Policji  przy Szkołach Podstawowych nr 17 i 20
w ramach akcji  „Bezpieczna Szkoła”

W  roku  2021   mam  zamiar   skupić  się  na  sprawach  związanych  z  pojazdami
nieużytkowanymi od dłuższego czasu co przy deficycie miejsc parkingowych stanowi dość istotny
problem.  Dodatkowo  chcę  się  skupić  na  nieprawidłowym  postoju  pojazdów  na  trawie,
monitorowaniem miejsc przebywania osób bezdomnych, prawidłowością wyprowadzanych psów
oraz na lokalizowaniu i likwidowaniu dzikich wysypisk śmieci.

                                                                                                                     st. insp. Zbigniew Sikora


