Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 5 na okres od
01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie
służbowym. W rejonie służbowym numer 5 zagrożeniem wymagającym podjęcia długoterminowych
czynności oraz długookresowego działania Policji jest problematyka związana z nierespektowaniem
przez właścicieli zwierząt obowiązku usuwania odchodów pozostawionych przez te zwierzęta
w miejscach publicznych, w szczególności w rejonie bloków przy ulicy Zygmunta Augusta 16-18 oraz
Kazimierza Jagiellończyka 4-6 w Lublinie. Wynikiem powyższego jest wysoki poziom zanieczyszczenia
terenów zielonych, co powoduje dyskomfort mieszkańców w trakcie spacerów oraz stwarza
zagrożenie sanitarno epidemiologiczne. Powyższe zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie
skarg przekazanych przez mieszkańców oraz spostrzeżeń własnych. Występuje na przestrzeni całego
tygodnia. Zakładany cel do osiągnięcia. Zakładanym celem jest zbudowanie świadomości wśród
właścicieli psów, którzy zamieszkują w rejonie ulicy Zygmunta Augusta 16-18 oraz Kazimierza
Jagiellończyka 4-6 w Lublinie w zakresie prawidłowego sprawowania nad nimi opieki, obowiązku
sprzątania odchodów pozostawionych przez te zwierzęta, jak również konsekwencjach prawnych w
przypadku nie zastosowania się do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Elementem
oceny realizacji planu działania priorytetowego będzie spadek skarg mieszkańców o co najmniej 50
procent oraz poprawa czystości terenów zielonych w wyżej wymienionych miejscach. Proponowane
działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań. Wystąpienie do administratora
terenu wyżej wymienionych ulic o umieszczenie tablic informujących o obowiązku sprzątania
odchodów po zwierzętach domowych termin do 31.01.2021 roku. Wystąpienie do Urzędu Miasta
Lublin o podjęcie działań mających na celu stworzenie infrastruktury w postaci pojemników na
zanieczyszczenia oraz dystrybutorów worków na odchody termin do 31.01.2021 roku. Wystąpienie
do Straży Miejskiej Miasta Lublin o skierowanie patroli w omawiany rejon celem respektowania
obowiązujących przepisów prawa termin do 31.01.2021 roku. Podmioty współpracujące w realizacji
działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
Administratorzy terenu bloków mieszkalnych umieszczenie tablic informacyjnych dotyczących
obowiązku sprzątania po zwierzętach. Urząd Miasta Lublin stworzenie infrastruktury umożliwiającej
sprzątanie odchodów. Straż Miejska Miasta Lublin kierowanie patroli w rejon występowania
problemu. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu
priorytetowym. Umieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w
Lublinie. Informowanie mieszkańców o założeniach Planu działania priorytetowego podczas służby
obchodowej. Założenie niniejsze Planu działania priorytetowego będą realizowane przy zachowaniu
wszelkich nakazanych prawem środków bezpieczeństwa związanych z COVID-19. młodszy aspirant
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