
SPRAWOZDANIE  Z  WYKONYWANYCH  CZYNNOŚCI 

W  DZIELNICY  Z E M B O R Z Y C E ZA 2020 r.

1. Czynności dot. zaśmieconych terenów – uporządkowane:

1. Osmolicka  –  interwencja  dotycząca  utrzymania  czystości  w  pasie  drogowym–  na  skutek

podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  pobocze  zostało  uprzątnięte  przez  służby

porządkowe,

2. Prawiednicka   –  interwencja  dotycząca  błota  na  jezdni  z  budowy  parkingu  –   na  skutek

podjętych czynności przez dzielnicowego właściciel posprzątał drogę,

3. Zagajnikowa (gruntowa) – dot.  trudności z przejściem pieszych,  przejazdem aut  osobowych

uciążliwości  związanej  z  miękką  nawierzchnią,  błotem  i  koleinami  -   na  skutek  podjętych

czynności przez dzielnicowego droga została naprawiona i ulepszona,

4. Stary Gaj – ROD POD BOREM – dot. odpadów zielonych składowanych na skraju lasu przez

działkowców –  na  skutek  podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  zaprzestano  procederu

a składowisko zlikwidowano, 

5. Nizinna – Krężnicka – dot. zaśmiecenia terenu przejścia dla pieszych przez torowisko PKP -

Zalew Zemborzycki  –  ścieżka  rowerowa obok  posesji  przy  ul.  Krężnicka  52  –   na  skutek

podjętych czynności przez dzielnicowego teren został sprzątnięty przez służby PKP,

6. Krężnicka – dot. zaśmieconego, zaniedbanego terenu -  na skutek podjętych czynności przez

dzielnicowego teren został uporządkowany przez PKP oraz Samopomoc Chłopską,

7. Janowska  naprzeciw  posesji  nr  1  –  dot.  zabłoconego  i  zarośniętego  chwastami  jedynego

chodnika w pasie drogi prowadzącego do przystanku MPK -  na skutek podjętych czynności

przez dzielnicowego trotuar został oczyszczony przez służby miejskie,

8. Koło  –  teren  MPWiK  –  ścieżka  rowerowa  nad  Bystrzycą  –  dot.  zalegających  worków  

z odpadami (butelki) pozostałość po społecznym sprzątaniu -  na skutek podjętych czynności

przez dzielnicowego teren został uporządkowany przez służby miejski

9. Zagajnikowa – dot.  niebezpiecznej,  nieoznaczonej linki odgradzającej przejście dla pieszych

od dojazdu do posesji oraz dzikiej roślinności zawężającej to przejście -  na skutek podjętych



czynności przez dzielnicowego linka została tymczasowo oznaczona w widoczny sposób przez

właścicielkę a przejście odchwaszczone przez Zarząd Dróg i Mostów oraz PLK PKP,

10. Stary Gaj – dot. zniszczeń upraw przez dzikie zwierzęta - na skutek podjętych czynności przez

dzielnicowego o fakcie (przez dyżurnego) został powiadomiony Wydział Ochrony Środowiska

oraz  Lubelskie  Centrum  Małych  Zwierząt  w  Lublinie  (rolnicy  otrzymali  już  odszkodowania

z Urzędu Marszałkowskiego),

11. Niezapominajki  – interwencja dotycząca dziko rosnących krzewów i chwastów w pasie drogi –

na skutek podjęcia czynności służbowych przez dzielnicowego roślinność została przycięta,

12. Zalew Zemborzycki, ścieżka rowerowa od strony ul. Krężnickiej – dot. bardzo wysokich traw,

które  zawężają  drogę  dla  pieszych  i  rowerzystów  -   na  skutek  podjętych  czynności  przez

dzielnicowego zarządca (Wody Polskie) wykosił trawy,

13. Żeglarska, III brama ROD „Słonecznik” przy metalowym mostku nad Bystrzycą – dot. około 20

worków ze śmieciami z ROD - na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego wysypisko

zostało zlikwidowane,

14. Stary Gaj – dot. zaniedbanej, zarośniętej dziką roślinnością działki oraz zaśmieconą odpadami

różnymi -  na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego działka została wykoszona, 

15. Krężnicka  –  dot.  zaśmieconego  terenu  za  przystankiem  MPK,  przy  dwóch  drzewach  -

na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego teren został sprzątnięty,

16. Krężnicka  156  za  Szkołą  Podstawową  39,  przy  ścieżce  rowerowej  obok  Zalewu

Zemborzyckiego  –  duża  ilość  odpadów  różnych  po  artykułach  spożywczych  -   na  skutek

podjętych czynności  przez  dzielnicowego nieczystości  zostały  uprzątnięte  przez  pracownika

Nadzoru Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

17. Koło – dzikie wysypisko na skarpie -  na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego oraz

Eko-Patrol, sprawca został ukarany a miejsce zostało uprzątnięte,

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

1. Krężnicka  –  dot.  asysty  firmie  prywatnej  przy  pracach  związanych  z  budową  kolektora

sanitarnego na działce prywatnej – prace zostały wykonane bez przeszkód,

2. Krężnicka – ścieżka rowerowa – dot.  martwych łabędzi  na brzegu Zalewu Zemborzyckiego

i na powierzchni  Zalewu – na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego martwe ptaki

zostały zabrane przez służbę weterynaryjną do badania w warunkach laboratoryjnych,



3. Grzybowa  –  dot.  zniszczenia  ogrodzenia  dokonanego  przez  wiatrołom sosny  –  na  skutek

podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  udokumentowano  zdarzenie  a  ogrodzenia  zostały

naprawione przez właścicieli,

4. Krężnicka – dot. rury drenarskiej z której ciecz wylewa się do rowu melioracyjnego przy Zalewie

Zemborzyckim  -   na  skutek  podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  powiadomiono

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Lublinie, który poświadczył legalność urządzenia,

5. Żeglarska – ROD SŁONECZNIK – dot. dzikiego wysypiska odpadów różnych na terenie Gminy

Lublin,  przyległego do działek  ROD -   na  skutek  podjętych czynności  przez  dzielnicowego

Zarząd ROD usunął odpady i ustawił trzy pojemniki 1100 l,

6. Lipska  –  dot.  dużej  ilości  błota  na  jezdni  nawiezionej  przez  pojazdy  wyjeżdżające  z  bazy

transportowej – na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego przepusty wodne zostały

udrożnione a błoto sprzątnięte przez właściciela bazy,

7. Roślinna – łąki – dot. wysypiska śmieci -  na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego

zastosowano postępowanie mandatowe i wysypisko zostało zlikwidowane przez sprawcę,

8. Janowska – dot.  nanoszenia błota z  budowy i  niszczenia chodnika -   na skutek podjętych

czynności przez dzielnicowego inwestor oczyścił i wyrównał chodnik,

9. Zalew  Zemborzycki  –  Nad  Zalewem –  dot.  foliowego  namiotu  umiejscowionego  w  pobliżu

brzegu  zalewu,  urządzonego  (ławka,  karmniki  dla  ptaków,  dziecięce  rysunki,  tabliczki  

z  napisami  „szanuj  zieleń”  i  „nie  śmiecimy”)  -   na  skutek  podjętych  czynności  przez

dzielnicowego o fakcie poinformowano MOSiR,

10. Poranna – dot.  niebezpiecznych starych,  rozległych drzew,  uschniętych konarów nad ulicą  

i  ogrodzeniami  posesji  prywatnych  -  na  skutek  podjęcia  czynności  służbowych  przez

dzielnicowego o powyższym fakcie poinformowano zarządcę drogi,

11. Janowska – dot. postoju pojazdów za znakiem ,,zakazu postoju’’(B – 35) -  na skutek podjętych

czynności przez dzielnicowego proceder w dużej części został zaprzestany,

12. Osmolicka / Żeglarska – dot.  od kilku dni na terenie zielonym w pasie drogi parkuje auto -

na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego uszkodzony pojazd został usunięty przez

właściciela,



13. Żeglarska / ścieżka rowerowa przy Bystrzycy - dot. dojazdu wzdłuż ogrodzenia ROD Słonecznik

bardzo  rozrośnięte  drzewa  i  krzewy  powodują,  że  auta  rozjeżdżają  trawnik  przy  ścieżce

rowerowej  -   na  skutek  podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  Wydział  Gospodarki

Komunalnej wydał decyzję o przecince w I kwartale 2021 roku,

14. Krężnicka, ścieżka rowerowa przy restauracji Porto Fino – dot. nisko zwisających gałęzi drzewa

nad ścieżką rowerową -  na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego MOSiR usunął

niebezpieczeństwo,

15. Krężnicka, przystanek MPK Marina 02 – dot. uszkodzenia nawierzchni chodnika -  na skutek

podjętych czynności przez dzielnicowego chodnik został naprawiony,

16. Wyżynna  /  Nadbystrzycka,  udrożnienie  przepustu  burzowego  –  dot.  na  skutek  podjętych

czynności przez dzielnicowego Wydział Gospodarki Komunalnej udrożnił przepust,

17. Krężnicka naprzeciw nr 129 – uszkodzone płyty betonowe na przepuście burzowym - na skutek

podjętych czynności przez dzielnicowego płyty zostały wymienione przez ZDiM,

18. Niezapominajki 16 (10a) – brak dostatecznego zabezpieczenia obiektu przepompowni -   na

skutek  podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  tymczasowo  obiekt  zabezpiecza  MOSiR

Lublin,

19. Poranna / Roślinna – ograniczona widoczność dla kierowców aut poruszających się drogą -

na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego Wydział Zarządzania Ruchem i Mobilnością

został poinformowany w formie pisemnej o potrzebie instalacji lustra drogowego,

20. Poranna – stare, uschnięte, wysokie, niebezpieczne drzewa, suche, łamliwe konary nad drogą -

na  skutek  podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  zarządca  drogi  został  powiadomiony

w formie pisemnej o niebezpieczeństwie, 

21. Krężnicka  156  przy  Szkole  Podstawowej  39  –  wzmocnienie  istniejącego  oznakowania  -

na skutek  podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  propozycja  instalacji  piktogramów

termoplastycznych ze znakiem A – 17 „dzieci”  w formie  pisemnej  przekazano do Wydziału

Zarządzania Ruchem i Mobilnością,

22. Krężnicka, obok Szkoły Podstawowej nr 39 – niebezpieczne pobocze -  na skutek podjętych

czynności przez dzielnicowego propozycja ustawienia znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”

lub  instalacji  słupków  w  formie  pisemnej  przekazano  do  Wydziału  Zarządzania  Ruchem

i Mobilnością,



23. Krężnicka,  obok  Szkoły  Podstawowej  nr  39  –  nisko  zwisające  gałęzie  drzewa  rosnącego

w pasie drogi, tuż przy ogrodzeniu zasłaniają widoczność pieszym, korzystającym z przejścia

dla pieszych a jego korzenie niszczą fundamenty ogrodzenia prywatnej  posesji  -  na skutek

podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  propozycja  przycinki  gałęzi  została  skierowana  

w formie pisemnej do Biura Miejskiego Architekta Zieleni,

24. Stary Gaj – podrzucenie gruzu na działkę przez sąsiada -  na skutek podjętych czynności przez

dzielnicowego i zawiłości sprawy wskazano zgłaszającemu ścieżkę dochodzenia swoich praw

w sądzie w postępowaniu cywilnym,

25. Krężnicka – skład materiałów sypkich na gruntach ornych -  na skutek podjętych czynności

przez  dzielnicowego  informacja  o  powyższym  została  skierowana  w  formie  pisemnej

do Wydziału Ochrony Środowiska,

26. Stary  Gaj  –  termiczne  przetwarzanie  odpadów  -   na  skutek  podjętych  czynności

przez dzielnicowego i odmowy przyjęcia mandatu przez właściciela działki sprawę skierowano

do rozstrzygnięcia przez sąd,

27. Janowska/Lipska,  przy  ogrodzeniu  ROD  Słonecznik  –  gałęzie  drzew  i  krzewów  utrudniają

przejście  pieszym  po  chodniku  -   na  skutek  podjętych  czynności  przez  dzielnicowego

niebezpieczna roślinność została przycięta przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni,

28. Janowska,  zawężony  chodnik  o  ~  50% przez  dziko  rosnącą  trawę,  chwasty  -   na  skutek

podjętych czynności przez dzielnicowego ZDiM oczyścił chodnik,

29. Parczewska 12a – niedostateczna opieka nad łownią dzików -  na skutek podjętych czynności

przez dzielnicowego i mieszkańców ulicy Centrum Małych Zwierząt z ul. Stefczyka zwiększył

częstotliwość wizji lokalnej i dorzucania przynęty (co 2 dni),

30. Kukułcza  –  na  jezdni  przy  polu  świeżo  wykoszonej  kukurydzy  zalega  duża  ilość  błota  -

na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego błoto zostało uprzątnięte przez sprawcę,

31. Letniskowa/Modra  –  wysoka  skarpa  ziemna  tuż  przy  skrzyżowaniu  zasłania  widoczność

kierowcom -  na skutek podjętych czynności  przez dzielnicowego skarpa została częściowo

ścięta przez ZDiM,

32. Modra – zalega zezłomowany, betonowy słup trakcji elektrycznej od 4 lat -  na skutek podjętych

czynności  przez  dzielnicowego  właściciel  terenu  pisemnie  poinformował  PGE  o  potrzebie

usunięcia zalegającego słupa,



33. Rąblowska  –  wysokie  chwasty  „kładą  się”  na  ścieżkę  rowerową  i  chodnik,  utrudniając

użytkowanie  -   na  skutek  podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  roślinność  została

wykoszona przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni,

34. Krężnicka /  Nizinna – znak B-1 ustawiony tuż przy chodniku ulicy  Krężnickiej  -   na skutek

podjętych czynności przez dzielnicowego skierowano pismo do Wydziału Zarządzania Ruchem

i Mobilnością z prośbą o weryfikację miejsca instalacji znaku,

35. Niezapominajki – osoba bezdomna bytuje w kabinie starego ciężarowego ZIŁA -  na skutek

podjętych  czynności  przez  dzielnicowego,  codziennych  kontroli,  współpracy  z  Filią  MOPR,

dzielnicowym  Policji  oraz  właścicielem  działki  bezdomny  został  umieszczony  w  Ośrodku

Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul. Dolna Panny Marii 32 w Lublinie,

36. Stary Gaj – właściciel  posesji  blokuje prace ziemne, przyłączeniowe – na skutek podjętych

czynności przez dzielnicowego wykonawca zakończył swoje zadania bez zbędnych przestojów,

37. Janowska (w pobliżu wiaduktu PKP) – po zmroku, słychać pracę piły spalinowej w zagajniku

pomiędzy  ścieżką  rowerową  a  rz.  Bystrzycą  -  na  skutek  podjętych  czynności  przez

dzielnicowego,  sprecyzowania  miejsca  nielegalnej  wycinki  drzewa  na  miejsce  skierowano

częste kontrole patroli Straży Miejskiej w porze nocnej,

38. Romera – wrak  pojazdu OPEL,  nieużytkowany od ponad 1 roku – teren SM Nałkowskich,

właściciel zabrał swój pojazd,

39. Zemborzycka  –  dwa  pojazdy  długo  nieużytkowane  marki  SUZUKI  na  parkingu  miejskim  –

na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego właściciel auta przekazał do serwisu,

40. Grzybowa – w budynku Fundacji Metanoja przebywają osoby bezdomne -  na skutek podjętych

czynności przez dzielnicowego miejsce to znajduje się pod stałą kontrolą,

3. Zaniedbania porządkowe w toku realizacji:

1. Zalew Zemborzycki – ścieżka rowerowa obok posesji przy ul. Krężnicka 52 – dot. poprzecznych

garbów na ścieżce rowerowej -  na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego sprawę

przekazano do MOSiR oraz Wód Polskich,



2. Stary Gaj  – dot. nielegalnego składowiska odpadów różnych (elektrośmiecie, auta, palety, stary

dźwig, plastiki itp.) -   na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego właściciel zobowiązał

się do sukcesywnego pozbywania się i uprzątnięcia terenu swojej posesji – sprawa w toku,

3. Poranna – dot.  niebezpiecznych starych,  rozległych drzew,  uschniętych konarów nad ulicą  

i  ogrodzeniami posesji  prywatnych -    na skutek podjętych czynności  przez dzielnicowego  

o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w pasie drogi gminnej poinformowano zarządcę

oraz Biuro Miejskiego Architekta Zieleni, 

4. Niezapominajki  –  dot.  zachwaszczonych,  nieuprawianych  działek  oraz  ich  zaśmiecenia  –

na skutek podjętych czynności przez dzielnicowego teren zostanie wykoszony, wysokie krzewy

wycięte a śmiecie zabrane przez właścicieli,

5. Stary Gaj – dot. zaniedbanej działki, chwasty o wys. ~1,5 m, w okresie zimowym zagrożenie

ppoż, budynek otwarty, nie zabezpieczony, niebezpieczny, zaśmiecony odpadami różnymi -  na

skutek podjętych czynności wyjaśniających przez dzielnicowego roślinność została wykoszona,

budynek zabezpieczony, 

6. Krężnicka – dot. trzech niebezpiecznych, starych topól, wysokich na około 20 m z  suchymi

konarami oraz dwóch martwych starych wierzb w pasie drogi -  na skutek podjętych czynności

przez dzielnicowego sprawę przekazano do Biura Miejskiego Architekta Zieleni w Lublinie

4. Miejsca pod stałą kontrolą:

1. Janowska  –  Koło  –  podrzucanie  odpadów,  wylewanie  szamba,  spożywanie  alkoholu  poza

miejscami wyznaczonymi,

2. Janowska – kontrola przestrzegania znaku B – 35 „zakaz postoju”,

3. ROD  Słonecznik  –  spalanie  odpadów  zielonych,  podrzucanie  odpadów  różnych  przez

działkowców na tereny poza ogrodem i przystanki MPK,

4. Żeglarska ROD Słonecznik i przy rz. Bystrzycy od strony ul. Romera – kontrole parkowania p/w

niszczenia zieleni, pozbywanie się odpadów w sposób nieuprawniony,

5. Krężnicka MOSIR Marina – kontrola prawidłowości postoju pojazdów w strefie zamieszkania,

niszczenia roślinności,



6. Bryńskiego – kontrola prawidłowości parkowania pojazdów, wjazdu za B-1 „zakaz ruchu w obu

kierunkach”, wjazdu pojazdów przez ścieżkę rowerową, parkowania na ścieżkach dla rowerów

oraz na terenie parkingu w strefie zamieszkania,

7. Krężnicka oraz przystanki MPK – kontrola p/w porządku i spożywania alkoholu poza miejscami

wyznaczonymi,

8. Tęczowa, Ptasia – kontrola p/w dzikich wysypisk śmieci, ubytków w nawierzchni drogi,

9. Pszczela okolice cmentarza – kontrola p/w gromadzenia się młodzieży, spożywania alkoholu 

i dewastacji, palenia ognisk, podpalania altany śmietnikowej i pojemników z odpadami,

10. Cienista, Poranna, Roślinna, Grzybowa, Bór – kontrola p/w podrzucania śmieci, wjazdu aut  

do lasu, parkowania, wylewania nieczystości z szamba do lasu,

11. Osmolicka  – kontrola zaśmiecania, parkowania na zieleńcach oraz za B-35, przy szlabanach 

i wjazdu do lasu,

12. Osmolicka – kontrola parkowania przed parkingiem  MOSIR i na przystanku MPK,

13. Nad Zalewem (przy OW FOREST) – kontrola p/w dewastacji słupków U12c oraz zaśmiecania,

14. Nad Zalewem (od leśniczówki) – kontrola wjazdu za B-1, B-2 oraz wjazdu do lasu.

15. Rzeka  Bystrzyca  –  kontrola  porządku  oraz  drożności  koryta  p/w  wiatrołomów,  

dot. bezpieczeństwa podczas spływu kajakowego,

16. Zalew  Zemborzycki  –  Grzybowa  –  zapora  boczna  zbiornika  –  dot.  dzikiego  paleniska  -

na skutek  podjętych  czynności  przez  dzielnicowego  teren  znajduje  się  pod  stałą  kontrolą

w ramach obchodurejonu,

17. Stary Gaj – kontrola p/w podrzucania odpadów roślinnych, gabarytów przez NN i działkowców,

na skraj lasu,

18. Krężnicka MOSiR – parkowanie w strefie zamieszkania.

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

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

 

W  2021 r. zamierzam w dalszym ciągu kontrolować miejsca gromadzenia się młodzieży czy

pracowników  najemnych,  spożywania  alkoholu  poza  miejscami  wyznaczonymi,  zaśmiecania  tych

miejsc,  wieczorne  kontrole  okolic  przystanków  MPK,  terenów  rekreacyjnych  MOSIR  i  innych

ogólnodostępnych.  Zemborzyce  wymagają  stałego  doglądania  terenów  zielonych,  które  często  są

niszczone  przez  nieuprawnione  parkowanie  pojazdów,  wjazd  pojazdami  silnikowymi  do  lasu  czy  

w  okolice  miejsc  wędkowania,  palenie  ognisk  czy  grillowanie  w  miejscach  zabronionych  oraz

zaśmiecanie  tych  miejsc.  Planuję  częste  sprawdzanie  miejsc,  gdzie  dochodzi  do  przypadków

niszczenia mienia gminnego w okolicy Zalewu Zemborzyckiego. 

Planuję systematyczne kontrole wobec osób posiadających zwierzęta hodowlane i  domowe,

ich właściwej opieki nad zwierzętami oraz będę pilnował obowiązku uprzątania nieczystości po nich.

Stała  otwartość  na  współpracę  z  mieszkańcami,  z  Radą  Dzielnicy  oraz  Radnymi  Dzielnicowymi  

i Miejskimi będzie gwarantem pomyślnych działań na rzecz dzielnicy Zemborzyce.


