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Lublin. dn. 17.02.2020 r.

Sz. P. dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
za po.frednictwem

Sz. P. Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Interpelacja radnego w sprawie 8chr;ny ciągu pieszo-rowerowego będącego przedłużeniem ulicy Rąblowskiej
i realizacji zapisów projektu budżetu obywatelskiego M-5 „Chodnikiem przez Bystrzycę"
Szanowny Panie Prezydencie!
W nawiązaniu do złożonej przeze mnie interpelacji w .1prawie ochrony ciągu pieszo-rowerowego będącego

pr::ed/11:teniem ulicy Rqblowskiej zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat stopnia

zaawansowania prac nad projektem organizacji ruchu, którego celem jest zamontowanie dwóch słupków
uniemożliwiających przejazd samochodom osobowym przez przedmiotowy ciąg.

Jednocześnie realizując zapytania mieszkańców ulicy Rąblowskiej, jak również właścicieli działek

Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słonecznik", zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji

w sprawie zaplanowanego do wykonania oświetlenia przedmiotowego ciągu, które wpisane zostało

bezpośrednio do projektu budżetu obywatelskiego, o czym pisałem m.in. w interpelacji z dnia 20.05.2019 r.

Biorqc pod uwagę zapisy w udzielonej odpowiedzi, w punkcie 3 wskazano: ., Ponadto, aktualnie

oprnco11'_)•11·wwjest dokumentacja projek/owa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego pomięd::y rzekq Bystrzycą
u

11!.

Rqhlol1'skq oraz monitoringu stacji napraHy rowenhv. W nąjbliższych dniach zostanie podpisana umowa

1w 11ykonanie projektu. Termin realizacji umowy wynosi czte1y miesiące od daty podpisania umowy. "

Z uwagi na powyższe zwracam się z wnioskiem o przekazanie przedmiotowej dokumentacji (w formie

elektronicznej). jak również udzielenie odpowiedzi kiedy zostanie ogłoszony przetarg na jego wykonanie.

Biorąc pod uwagę dalsze zapytania mieszkańców proszę jednocześnie o udzielenie odpowiedzi na ostatni

wniosek umieszczony w poprzedniej interpelacji (z dnia 17 lutego b.r.): ,,Pros::ę jednocześnie o rozwianie

11·,1tp!ill'Ofri planó11· budowy parkingu ·wskazanego w koncepcji budowy Parku Nadrzecznego, któ1y co do
:::u.1udy 1cnać· można za niezbędny, jednak w obecnym zagmpoclarowaniu terenu, w mojej ocenie by/by
J!roh/emulyc::ny w realizacji ... "

Z wyrazami szacunku
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