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Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-I1.0003.1.92.2020

Odpowiadając na interpelację z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie budowy ul. Nałkowskich
(odcinek wzdłuż rzeki Bystrzycy) informuję Pana Radnego, zgodnie z aktualnie posiadaną
wiedzą, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wydał w dniu 22 maja 2019 r.
postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Wojewody Lubelskiego
z dnia 8 marca 2019 r. w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, uchylającej
zapis pkt li decyzji Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 grudnia 2018 r. nr 1314/2018 znakAB-ID
I1.6740.4.9.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: budowa
planowanej drogi gminnej - nowego odcinka ul. Nałkowskich od ul. Eugeniusza Romera do
ul. Żeglarskiej w Lublinie z łącznikiem z drogą powiatową nr 2376L ul. Nałkowskich wraz
z rozbudową drogi powiatowej nr 2389L ul. Eugeniusza Romera (... ) i orzekającej w tym
punkcie, w pozostałym zakresie utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy.
W kwestii wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Lublin
na mocy decyzji Prezydenta Miasta Lublin nr 1314/18 z dnia 7 listopada 2018 r. o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej informuję, że:
• dla 15 nieruchomości zostało ustalone i wypłacone odszkodowanie;
• w dwóch kolejnych sprawach zostało już ustalone odszkodowanie, ale jeszcze nie
wypłacone (decyzje o ustaleniu odszkodowania nie stały się ostateczne);
• dla ponad 1 O nieruchomości postępowania dowodowe zostały zakończone i zostaną
wydane decyzje;
dla około 30 nieruchomości postępowania są w toku, zostały zlecone operaty
szacunkowe wymagane dla określenia wartości nieruchomości;
• postępowania wszczynane są sukcesywnie, w miarę możliwości uwarunkowanych
zasobem pracowników oraz zabezpieczonymi środkami finansowymi w budżecie
miasta na wypłatę odszkodowań.
Zaznaczyć należy, że postępowanie odszkodowawcze za jedną nieruchomość może
dotyczyć kilku działek, jak również kilku lub nawet kilkunastu osób.
W zakresie ułożenia kruszywa na wlocie łącznika (położonego na działce nr 56) do
"starej" ul. Nałkowskich informuję, że przeprowadzona wizja w terenie nie wykazała
zanieczyszczeń na przedmiotowym łączniku. Zanieczyszczenia występują tylko na "starej"
ul. Nałkowskich w obszarze przylegającym do łącznika. Wskazany odcinek drogi zostanie
oczyszczony, co powinno usunąć przyczynę powstawania kurzu. Nadmieniam,
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że przedmiotowy łącznik posiada nawierzchnię z destruktu bitumicznego, natomiast
przylegające do niego pobocza są ziemne. Wskazane przez mieszkańca niedogodności mogą
wynikać również z nieprawidłowych przejazdów pojazdów po poboczach ziemnych. W celu
wyeliminowania niewłaściwych zachowań kierowców w ruchu drogowym niezbędna będzie
interwencja Policji.
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