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Interpelacja radnego w sprawie budowy ulicy W. Z. Nałkowskich (odcinek wzdłuż rzeki Bystrzycy)
Sza nowny Panie Prezydencie!
W związku z interwencjami mieszkańców ulicy W. Z. Nałkowskich (odcinek wzdłuż rzeki Bystrzycy)
zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji w zakresie prowadzonych spraw sądowych
odwołujących się od wydanej decyzji zrid, jak również stopnia przejęcia nieruchomości pod przyszły pas
drogowy.
W wielokrotnych wypowiedziach Pana Prezydenta padała uwaga, że wszelkie prace inwestycyjne
uzależnione będą od wyroków spraw sądowych od wydanej decyzji zrid. Pragnę nadmienić, iż decyzja
Prezydenta Miasta Lublin została wydana w dniu 7 listopada 2018 r., a Wojewody Lubelskiego w dniu 8 marca
2019 r. Ponad roczne oczekiwania pozwalają przypuszczać, że w tym czasie udało się już wyjaśnić wszelkie
wątpliwości. Proszę jednocześnie o wskazanie ile odwołań wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego ewentualnie Naczelnego Sądu Administracyjnego (absolutnie dystansując się od danych
osobowych).
Należy również wskazać, iż wydanie decyzji zrid powoduje koniecmość wyceny nieruchomości przejętych
pod przyszły pas drogowy i wypłaty stosownego odszkodowania. Z uwagi na ten fakt zwracam się z uprzejmą
prośbą o udzielenie informacji ilu osobom wypłacono już odszkodowanie, wśród których wartości
nieruchomości zostały już oszacowane.
Jednocześnie wychodząc naprzeciw aktualnym problemom zgłaszanym przez mieszkańców proszę
w trybie interwencyjnym o dosypanie tłucznia w pobliżu skrzyżowania z wybudowanym łącznikiem na działce
nr 56, arkusz 29, obręb 43 (lub ułożenie destruktu, co byłoby zapewne lepszy rozwiązaniem). Oto treść
otrzymanej wiadomości:
Witam
Panie Piotrze czy istnieje jakaś możliwość żeby wysypać gruzem grysem czy czymś podobnym rejon skr.zy-Lowania nowo wybudowanego łącznika Starej Nałkowskich,
Chodzi o zjazd z łącznika i odległość 50 metrów w jedną i drugą stronę. Jak nic pokona nas Koronawirus to umrzemy na pylicę. Mamy tu po budowie łącznika bardzo
duże połacie drogi pokryte lużnym j kurzem który przy pr;:cjcździe aut unosi się w powietrze i prLemicszcza z wiatrem.
Teraz auta rozpędzają się na wyasfaltowanym łączniku i wpadają z dużą szybkością na nieutwardzoną pokrytą sypką micszanit1ą pisaku i gleby część drogi starej
Nałkowskich.
Dwa samochody ciężarowe grysu rozwiązały by sprawę.
Ewentualnie czy ja sam mogi; zamówić jakiś kamic1'1 i wysypać ten kawałek miejskiej miejskiej drogi za własne pieniądze. Czy potrzebna jest jakaś zgoda ZDIM?

