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Lublin, dnia 12.03.2020 r.

Pan
Zbigniew Ławniczak
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.48.2020

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie
uporządkowania terenów przy ul. Bursztynowej os. Widok, okolice pętli autobusowej,
przekazuję poniższe informacje:
W odniesieniu do zieleni zlokalizowanej w pasach drogowych utrzymywanej
przez Gminę Lublin: działki nr 26/11 ark. 4 obr. 27 oraz nr 2/13 ark. 4 obr. 27 będą na bieżąco
oczyszczane ze śmieci oraz koszone zgodnie z założeniami na rok 2020.
Trawniki w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni, ciągów pieszych, przy przystanku, parkingu
oraz stacji rowerowej będą koszone regularnie, aby wysoka trawa nie powodowała utrudnień
w ruchu, natomiast na pozostałym terenie koszenie zostanie ograniczone do niezbędnego
minimum, tak aby w sposób naturalny powstała łąka kwietna.
Ograniczenie koszenia na przedmiotowym terenie ma na celu przede wszystkim stworzenie
naturalnego miejsca o bogatej różnorodności biologicznej, przyjaznego pszczołom i innym
owadom zapylającym. Po przekwitnięciu naturalna łąka kwietna zostanie skoszona zaś pokos
zgrabiony i wywieziony.
W odniesieniu do terenów przyległych – wąwóz: działki przylegające bezpośrednio
do pętli autobusowej od strony wąwozu tj. działki: nr 3/49, nr 39, nr 3/50 (ark. 8 obr. 27), oraz
działki: nr 2/1 i nr 2/2 (ark. 7 obr. 27) stanowią własność osób fizycznych. W zakresie tych
terenów Straż Miejska Miasta Lublin podejmie działania interwencyjne.
Dwie działki stanowiące własność Gminy Lublin tj. dz. nr 30/13 ark. 7 obr. 27, oraz dz. nr 3/51
ark. 8 obr. 27 przylegające w części do terenów w pobliżu pętli autobusowej
są oczyszczane interwencyjnie w ramach zadania ,,Likwidacja dzikich wysypisk śmieci poza
pasem drogowym’’. W/w działki o powierzchni łącznej ponad 85000 m² stanowią teren
naturalnej zieleni w wąwozie pomiędzy torami kolejowymi a osiedlem przy ul. Bursztynowej.
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Od kilku lat przychylając się do uwag mieszkańców z pobliskich osiedli wykaszane są pasy
spacerowe (wydepty) o szerokości minimum 5m w celu swobodnego przemieszczania się
spacerujących mieszkańców, w tym zbieranie są nieczystości. W bieżącym roku wymienione
prace będą również wykonane.
Przenośna toaleta typu „toi toi” została ustawiona z uwagi na brak innych możliwości
zapewnienia kierowcom komunikacji miejskiej minimalnych środków sanitarnych. Obiekt
usytuowano w miejscu oddalonym od ciągów pieszych, a częstotliwość obsługi toalety
ustalono trzy razy w tygodniu. Okresowe kontrole stanu sanitarnego toalety ze strony
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Lublin Sp. z o. o. nie wzbudzają zastrzeżeń.
Przedsiębiorstwo nie odnotowało również żadnych skarg użytkujących ją osób. Niezależnie
od powyższego przedmiotowa toaleta jest ogólnie dostępna co sprawia, że korzystają z niej
również pasażerowie oraz przechodzące w tym rejonie inne osoby.

Zastępca Prezydenta
Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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