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Interpelacja Radnego,.,,. sprawie: przebudowy ulicy W.Z. alkowskich na odcinku Żeglarska-Romera
S-:.a11ow11y Pa11ie Prezyde11cie !

\\' /.\\ ią1:ku z licznymi apelami i skargami mieszkańcó\\' dzielnicy Wrotkó\\' na tan na,,ierzchni
uliq l\alko,,skich na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żeglarską do ulicy Romera zwracam się z uprzejmą
prośhą o podjęcie bezz,, !ocznych dziala11 mających na celu ,� ykonanie jej przebudO\\")'.
O popra\\9 stanu na,,·ierzchni. budo\\'ę brakującego chodnika po stronie osiedla ,,·ielorod1-innego
(od ul. /.alc\\Sl-..icgo do Woronieckiego) i prawidlO\vcgo oś,,ietlenia tej ulicy mieszkaócy. Rada Dzielnic:
\\ 1\Hl-..ó,, . jak rt')\\ nież Radni Rady Miasta Lublin zabiegają od \\'ielu lat. Doskonale pamiętamy ,,) siąpienie
Pana Pn.'./: denta z 2012 roku. kiedy obiecał Pan szybką przebudowę tego odcinka i budO\\ ę ..starej części
..
ulic: Nalko,,skich . Po kilku latach oczekiwa11. pomimo zapowiedzi remontu a nawet umieszczenia
planO\\ an) eh działań w budżecie miasta na 2019 i 2020 r. nic się nie zmieniło. ależy w kazać. iż najgorszy
stan ml\\ ierzchni jezdni jest od skrzyżowania z ulicą Fulmana do nieruchomości 321. gdzie wy t9pują
kokin:,. \\) brzuszenia. jak ró,, nież uskoki podłużne i poprzeczne. ie lat,,·iej mają pie i poru zając) się
pr/: kgającym chodnikiem od strony domków jednorodzinnych. który można uznać za glÓ\\ ny ciąg
h.omunil-..acji pieszych nad Zalew Zemborzycki. O braku należytego oświetlenia drogo,�ego
od sl-..r/)żo,,ania z ulicą Bernarda Wapowskiego do pętli autobusowej linii nr 6 (wraz z mocno
uu1ys1:czanym i niedoświetlonym przejściem dla pieszych) oraz konieczności budowy ścieżki rowero\\ ej
od stron: blokó,, (co \\'pisane zo talo do mpzp w 2012 r.) informowałem Pana Prezydenta bezpo 'rednio na
'.->c-.;_ji Rady l\1iasta Lublin w dniu 19 grudnia 2019 r. Moja ,,ypowiedż. o czym \\'ie Pan doskonale. została
/arc_jcslrt)\\ ana i lat\\'O ją odnaleźć,, protokole. bądź też na nagraniu z obrad. gdzie prezentowałem również
1:dj9cia L tej jakże zdegrado,,anej ulic) (http-.,_ b1p.lublin.cu rad.1-mi-1--.;t.t-lublin , ii1-,10:-.0\\llC
,1 -,1..•.�.1<1-1.1th-111ia-.,1a-lublin-, ii1-I-..aJ1..·�i-,, -d11iu-l 9-�rudnia-')019-r-.3-+.27_;_15.2 html).
,1..
Podkreślić jednocześnie należy. że Gmina Lublin nie posiada na dzień d7isiejszy gruntó,,
UllH)/li\\ iając) eh \\') konanie pełnej przebudowy przedmiotowej drogi. co uniemożliwia ,,)konanie wyżej
,, ska;:ancgo chodnika. czy też wykonania przebudowy skrzyżowania z ulicą Żeglarską. Dlatego też
u,, aJam. i;i zasadnym jest zlecenie opracowania stosownej dokumentacji ,, roku bieżącym.
„
n, ,, nast9pst,,ie spowoduje uruchomienie procedury .. zrid i wywłaszczenie \\'laścicieli określonych
nieruchomości. Do tego zaś momentu gorąco apeluję o tymczasowe sfrezov,anic na\\'ierzchni. co znacząco
ub11,, i rndLienną jazd<; kierowcom.

