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OR-ZU-II.0003.1.243.2019

Lublin, 10.10.2019 r.

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

Do sprawy: BRM-II.0003.1.244.2019

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 30.09.2019 r. w sprawie budowy miejsc
parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Nałkowskich 102 w Lublinie w zakresie
rozbudowy miejsc parkingowych, wprowadzeniu ograniczenia czasu postoju na istniejącym
parkingu informuję, że:
- zgodnie z danymi posiadanymi przez Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
parking zlokalizowany na działce nr 81/37 znajduje się w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 30 w
Lublinie, w związku z powyższym za organizację ruchu drogowego na przedmiotowym parkingu
odpowiada zarządzający terenem tj. SP 30 - zmianę organizacji ruchu na parkingu może
przeprowadzić jedynie zarządca terenu;
- droga dojazdowa do SP 30 od ul. Nałkowskich znajduje się w zarządzie Spółdzielni
Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich - za organizację ruchu na drodze odpowiedzialny jest
zarządca terenu tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa;
- najbliższe miejsca parkingowe zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu
przy budynku nr 108b przy ul. Nałkowskich. W przypadku potrzeby wyznaczenia dodatkowych
miejsc zastrzeżonych dla osób niepełnosprawnych należy zwrócić się do Wydz. Zarządzania
Ruchem Drogowym i Mobilnością UM Lublin.
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Nr 159/6/2019 w sprawie sposobu, trybu
i terminów opracowywania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, wówczas
uwzględnimy powyższe zadanie w projekcie budżetu do realizacji na 2020 rok. Decyzje dotyczące
ostatecznej uchwały budżetowej będą podjęte przez Radę Miasta z końcem bieżącego roku.
Uprzejmie proszę Pana Radnego o wsparcie powyższej inicjatywy podczas prac nad
projektem budżetu Gminy Lublin na 2020 rok.
Zastępca Prezydenta
Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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