40

LUBELSKI
LIPIEC '80

Zastępca Prezydenta Miasta
�
Departament Inwestycji i Rozwoju

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel. +48 81 466 57 00, fax: +48 8146657 01
ePUAP: ePUAP: /zdmLublin/SkrytkaESP, e-mail: drogi@zdm.lublin.eu

ISO !W01:201.S
FS 583555

DP.0500.41.2020

Lublin, dnia 13 maja 2020 r.

Pan
Piotr Popiel
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin
Do sprawy: BRM-ll.0003.1.96.2020

Odpowiadając na interpelację z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie budowy ulicy
Woronieckiego/Granata informuję Pana Radnego, co następuje.
Budowę przedłużenia ul. Woronieckiego/Granata (przy ul. Woronieckiego 1 a) realizuje się
w oparciu o decyzję wydaną z up. Prezydenta Miasta Lublin nr 1466n, znak AB-ID11.6740.4.20.2017 z dnia 08 grudnia 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
dot. budowy planowanej drogi gminnej - ul. bez nazwy (na przedłużeniu ul. J. Woronieckiego) na
odcinku od ul. A. Słomkowskiego do ul. Zemborzyckiej, a także przebudowy i rozbudowy odcinka
drogi powiatowej nr 2269L - ul. Zemborzyckiej wraz z budową skrzyżowania z planowaną drogą
gminną oraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu. Obowiązujący w obszarze ulicy
J. Woronieckiego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwalą
nr 550/XXlll/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uchwalenia m.p.z.p.
Miasta Lublin część VI H Wrotków Południowy w terenie oznaczonym symbolem VIH 2KDL-G nie
przewiduje realizacji miejsc postojowych.
Chodnik zlokalizowany w pasie drogowym przedłużenia ul. Woronieckiego został
zaprojektowany jako element układu drogowego umożliwiający prowadzenie ruchu pieszego
w pasie drogi publicznej (nie po terenach prywatnych). Z uwagi na zaprojektowane
zagospodarowanie pasa drogowego (szerokość jezdni ulicy, szerokość zieleńca, ukształtowanie
wysokościowe poszczególnych elementów zagospodarowania oraz przewidziany sposób
odwodnienia poszczególnych nawierzchni) nie jest możliwe zlokalizowanie miejsc postojowych do
parkowania równoległego wzdłuż jezdni ulicy na wysokości budynku Woronieckiego 1a.
Wydział Opinii i Uzgodnień Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie pozytywnie opiniuje
możliwość zlokalizowania zjazdu z ul. Woronieckiego do istniejącego parkingu (lokalizacja możliwa
jest po stronie zachodniej budynku trafostacji na działce 110/8). Z wnioskiem na lokalizację zjazdu
powinien wystąpić właściciel lub użytkownik terenu przyległego do pasa drogowego.
Jednocześnie, uprzejmie informuję, że z uwagi na obszerność posiadanej dokumentacji
budowy ul. Woronieckiego/Granata, o którą Pan wnioskuje może być ona udostępniona do wglądu
w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu (Wydział Opinii i Uzgodnień - nr tel. 81 466 57 70/72). Z uwagi na to, że wskazany obszar
obejmuje m.p.z.p nie wydano decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości Woronieckiego 1a.

Załącznik:
1. Decyzja nr26/46 zdn. 16.01.2009 r.
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