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Lublin, dnia 1 lutego 2019 roku

Pan
Tomasz Pitucha
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.27.2019

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 20 stycznia 2019 roku w sprawie
„dotyczącej uwag do proponowanego referendum w sprawie przyszłości Górek Czechowskich
w Lublinie” informuję, co następuje.
Na sesji Rady Miasta Lublin dnia 31 stycznia 2019 roku została podjęta uchwała
z inicjatywy grupy radnych w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych
sprawach dotyczących mieszkańców Lublina, w której określono następującą treść pytania:
„Czy jest Pan/Pani za tym aby Gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej
i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 ha terenu
tzw. Górek Czechowskich, w zamian za sfinansowanie przez obecnego właściciela
zagospodarowania pozostałych 75 ha tego terenu, jako zieleni publicznej (parku
naturalistycznego), przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów i przekazanie go Gminie
Lublin?”. Pod pytaniem zamieszczone będą dwa możliwe warianty odpowiedzi: „TAK” lub
„NIE”. W przyjętym pytaniu nie ma mowy o współfinansowaniu budowy parku przez
właściciela terenu, lecz samodzielnym sfinansowaniu zagospodarowania 75 ha tego terenu
i przekazanie go Gminie Lublin.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. nr 400 z późn. zm.) kampania referendalna rozpoczyna się z dniem podjęcia
uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub postanowienia
komisarza wyborczego o przeprowadzeniu referendum i ulega zakończeniu na 24 godziny
przed dniem głosowania. Działania informacyjne na temat przedmiotu referendum mogą
rozpocząć się od dnia 31 stycznia 2019 roku. Każda z zainteresowanych stron rozmów na
temat przyszłości Górek Czechowskich ma możliwość w okresie, który pozostał do głosowania
prowadzić rozmowy, dyskusje, organizować konferencje, debaty i spotkania przedstawiając
swoje argumenty.
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Urząd Miasta Lublin działa w interesie mieszkańców Lublina, z tego też wynika
stworzenie możliwości, aby każdy z Lublinian miał możliwość wypowiedzenia się w sprawie
przyszłości i kierunku rozwoju Górek Czechowskich, jako tematu szczególnie istotnego
w skali całego miasta.

Sekretarz Miasta Lublin
Andrzej Wojewódzki
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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