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OR-ZU-II.0003.1.76.2019

Lublin, 26.03.2019 r.

Pan
Piotr Popiel
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.77.2019

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie
budowy ciągu pieszo-rowerowego będącego przedłużeniem ul. Rąblowskiej do ścieżki pieszorowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy oraz chodnika przez Bystrzycę do ul. Romera informuję, jak
niżej.
Ad 1. Wszczęto procedurę przetargową na budowę ciągu pieszo-rowerowego od ścieżki
pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy do ul. Rąblowskiej.
Ad 2. Odnośnie realizacji projektu M5 - Chodnikiem przez Bystrzycę „Budowa chodnika wraz
z oświetleniem na przedłużeniu ul. Rąblowskiej do ul. Romera wraz z instalacją oświetlenia,
stacji napraw rowerów, wiaty dla rowerów i monitoringiem”, w chwili obecnej trudno jest
jedynie określić czy projekt będzie realizowany zgodnie z pierwotnymi zapisami.
Z rozpoznania przeprowadzonego przez Wydział Inwestycji i Remontów wynika,
że chodnik ten w dużej części przebiegać będzie po działce będącej w zarządzie Zarządu Dróg
i Mostów, a istniejące ogrodzenie na tej działce, uniemożliwi wybudowanie końcowej części
chodnika do ul. Romera. Z uwagi na sytuację w terenie, odnośnie budowy chodnika, której
sprawne wyjaśnienie może przeprowadzić zarządca terenu oraz potrzebą przyjęcia
ujednoliconych rozwiązań odnośnie wiaty rowerowej i stacji napraw rowerów zadanie zostało
przekazane do realizacji Zarządowi Dróg i Mostów.
Jednocześnie informuję, że wskazanym byłoby rozszerzenie projektu M5 o opracowanie
dokumentacji projektowej na oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego od ścieżki pieszo-rowerowej
wzdłuż rzeki Bystrzycy do ul. Rąblowskiej.
Ad 3. Ciąg pieszo-rowerowy oraz chodnik do ulicy Romera to dwa odrębne zadania na
różnym etapie przygotowania.
Na realizację ciągu pieszo-rowerowego rozpoczęto procedurę przetargową na wybór
wykonawcy robót. Natomiast, aby realizować chodnik konieczne jest jednoznaczne określenie
sytuacji prawnej ogrodzenia i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
Sekretarz Miasta Lublin
Andrzej Wojewódzki
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Nr dokumentu Mdok: 220239/03/2019/W

Strona 1 z 1

