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Interpelacja radnego w sprawie: uporządkowania zieleni w pasach drogowych
Szanowny Panie Prezydencie!
Każdego dnia z coraz większym zaniepokojeniem przyglądam się na zarastające pasy drogowe.
Podjęta przez Pana Prezydenta decyzja o rzadszym koszeniu lubelskich ulic w ocenie mieszkańców, jak
również mojej jest nierozsądna i aktualnie w wielu miejscach stwarza realne zagrożenie dla uczestników
ruchu drogowego.
Lublinianie praktycznie codziennie zgłaszają mi przypadki o ograniczeniu widoczności,
w szczególności przy wyjazdach z osiedlowych uliczek. Należy w tym miejscu mocno rozgraniczyć decyzje
o tworzeniu łąk kwietnych, pięknie ukwieconych rond, które co do zasady mieszkańcy bardzo lubią, od
przerośniętych trawników, wśród których pojawiają się chwasty, których wysokość sięga już prawie półtora
metra. Zaznaczę jednocześnie, że systematycznie wsłuchuję się w coraz liczniejsze glosy mieszkańców,
którzy głośno podkreślają zalety gromadzenia wody na niekoszonych trawnikach, jednak należy rozróżnić
piękny zadbany trawnik, od zarośli i chwastów zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.
Niechlubnym przykładem oglądanym przeze mnie codziennie jest niewątpliwie wyjazd
z osiedlowego łącznika na ulicę Romera (w pobliżu nieruchomości 26a, R39, R43), co jest dobrze
uwidocznione na rysunku I. Kierowcy włączający się do głównej ulicy zmuszeni są do zatrzymania się
praktycznie na jezdni ulicy Romera, aby mogli stwierdzić, czy z lewej strony nie nadjeżdża pojazd. Taka
sytuacja jest bardzo niebezpieczna zarówno dla osób włączających się do ruchu, jak również jadących
od strony Zalewu Zemborzyckiego. Z ubolewaniem zaznaczę, że o przycięcie przerośniętych drzew przy
chodniku ul. Romera w ubiegłym roku występowałem trzykrotnie i do dnia dzisiejszego apel ten nie został
wysłuchany.
Kolejnym przykładem zaniedbanej zieleni są nieprzycinane drzewa mocno ograniczające
widoczność znaków drogowych (np. zasłonięty znak przejścia dla pieszych na ulicy Janowskiej - rys. 2).
Kończąc przedmiotową interpelację wnoszę o jak najszybsze podjęcie działań mających na celu
uporządkowanie zieleni w miejscach o ograniczonej widoczności dla kierowców, jak również pieszych.
Apeluję jednocześnie aby nie dokonywać nadinterpretacji użytych przeze mnie zwrotów, bo doskonale
dostrzegam miejsca, na których zieleń może być wizytówką Lublina.

Rys. 1. Zarośnięty pas drogowy ulicy Romera, stwarzający bezpośrednie zagrożenie dla uczestników ruchu
drogowego.

Rys. 2. Niewidoczny znak pionowy przejścia dla pieszych na ulicy Janowskiej.

