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Lublin, 13.05.2020 r.

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

Do sprawy: BRM-II.0003.1.95.2020

Odpowiadając na interpelację Radnego Rady Miasta Piotra Popiela z dnia 17.02.2020 r.
w sprawie projektu organizacji ruchu ciągu rowerowo – pieszego na przedłużenu ul.
Rąblowskiej, oświetlenia przedmiotowego ciągu oraz planów budowy parkingu wskazanego w
koncepcji budowy Parku Nadrzecznego informuję, że Wydział Zarządzania Ruchem
Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin sporządził i przekazał do opinii zarządcy drogi
tj. Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, projekt stałej organizacji ruchu dotyczący ustawienia
słupków blokujących - zabezpieczających przed wjazdem pojazdów na ciąg pieszo rowerowy
w ciągu ul. Rąblowskiej. Projekt po uzyskaniu opinii zarządcy drogi i zatwierdzeniu zostanie
przekazany do realizacji.
Oświetlenie ciągu pieszo – rowerowego zostało zaprojektowane. Inwestor posiada
wszystkie zgody i opinie niezbędne do wystąpienia o pozwolenie na budowę. Jednakże w
bieżącym budżecie nie przewidziano finansowania przedmiotowego zadania. Pieniądze
zaplanowane na 2019 r. zostały przesunięte do ZDiM w Lublinie celem zrealizowania
oświetlenia ulicy Rąblowskiej (odcinka od Janowskiej do początku ciągu pieszo –
rowerowego) aby umożliwić zasilenie przedmiotowego ciągu oświetleniowego z ostatniego
słupa przy ul. Rąblowskiej. W załączeniu przekazujemy 2 płytki CD z projektem.
Zgodnie z informacją przekazaną z Biura Rewitalizacji w ramach opracowanej w 2019 r.
„Koncepcji szczegółowej zagospodarowania Parku Nadrzecznego w Lublinie wraz z plażami i
ruinami młyna wodnego w rejonie ul. Medalionów” jako jeden z elementów obsługi
komunikacyjnej parku autorzy opracowania wskazali parking w rejonie ul. Rąblowskiej. Należy
jednak podkreślić, że opracowana w 2019 roku dokumentacja ma charakter koncepcyjny.
Aktualnie dla Parku Nadrzecznego brak jest dokumentacji projektowej. Stąd nie można
obecnie wskazać ostatecznego sposobu rozwiązań technicznych w kwestii obsługi
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komunikacyjnej planowanego Parku Nadrzecznego, a tym samym realizacji przedmiotowego
parkingu w rejonie ul. Rąblowskiej.
Zastępca Prezydenta
Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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