Małgorzata Suchanowska

Lublin, dnia 8 stycznia 2020 roku

Radna Rady Miasta Lublin
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Prezydent Miasta Lublin
Za pośrednictwem
Przewodniczącego
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Rady Miasta Lublin

INTERPELACJA
W sprawie wykonania zatoki parkingowej dla pojazdów obsługi medycznej,
technicznej i społecznej zabezpieczającej seniorów i osoby niepełnosprawne
zamieszkałe w bloku przy ul. Droga Męczenników Majdanka --- w Lublinie
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Zwracam się do Pana Prezydenta w sprawie wykonania przez odpowiednie
służby zatoki parkingowej dla pojazdów obsługi medycznej, technicznej i społecznej
zabezpieczającej pomoc dla seniorów i osób niepełnosprawnych zamieszkałych
w bloku przy ul. Droga Męczenników Majdanka --- w Lublinie. Realizacja wniosku
złożonego przez 100-letnią mieszkankę Lublina, której wnoszone prośby od 31
października 2019 r. są „olewane" (tak określa w pismach, które dołączam zał. Nr 1)
jest zasadna i wprost konieczna. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym z dnia
8 marca 1990 r. mówią:
Art. 6. 1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. 2. Jeżeli ustawy nie
stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do
gminy.
Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych
gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 2) gminnych dróg, ulic,
mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
Przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. §18 niniejszego
rozporządzenia stanowi:
„Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej
przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodów
użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska

postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Liczbę
stanowisk postojowych i sposób urządzenia parkingów należy dostosować do
wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem
potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają osoby niepełnosprawne".
Realizowane projekty budowy i przebudowy dróg w naszym mieście mają służyć
wszystkim obywatelom i w tym przypadku. Uprzejmie proszę Pana Prezydenta
o możliwie szybkie wdrożenie działań naprawczych, które zadośćuczynią ww.
mieszkańcom.

