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Dotyczy: planów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie dotyczących przebudowy boisk przy 

ul. Rusałka 19 w Lublinie. 

  

Szanowny Panie Prezydencie! 

 

W związku z planami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o., 

dotyczącymi przebudowy boisk treningowych przy ul. Rusałka 19 (działka nr 34.5 – 10/12), według 

posiadanego przez MOSiR projektu, wnioskujemy  rezygnację z realizacji przebudowy boisk według rezygnację z realizacji przebudowy boisk według rezygnację z realizacji przebudowy boisk według rezygnację z realizacji przebudowy boisk według 

tego projektu i wprowadzenie w nim zasadniczych zmiantego projektu i wprowadzenie w nim zasadniczych zmiantego projektu i wprowadzenie w nim zasadniczych zmiantego projektu i wprowadzenie w nim zasadniczych zmian, w celu skoordynowania go z planami 

odnowy całego Parku Rusałka, z uwzględnieniem efektów konsultacji społecznych. 
 

Wniosek motywujemy następującymi faktami: 

� W 2011 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, w których poparcie uzyskała 

kompleksowa odnowa Parku Rusałka, obejmująca takŜe boiska MOSiR, oddająca cały teren Rusałki 

dla potrzeb mieszkańców. 

� Efekt konsultacji uzyskał takŜe pozytywne przyjęcie ze strony Pana Prezydenta. 

� Rozpoczęły się prace Wydziału Gospodarki Komunalnej mające na celu odnowę Parku Rusałka. 

� Realizacja projektu będącego w posiadaniu MOSiR w obecnym kształcie, doprowadzi do powstania 

kolejnej zamkniętej, monofunkcyjnej enklawy w tym rejonie i zablokuje powiązanie pomiędzy 

centrum miasta a rzeką Bystrzycą. 

� Skoordynowanie działań Urzędu Miasta Lublin z działaniami MOSiR oraz efektami konsultacji 

społecznych, na etapie projektowania, powinno doprowadzić do zmiany projektu i powstania terenu 

słuŜącego wszystkim mieszkańcom miasta i przyczyniającego się do oŜywiania tej części Lublina. 

� Zmiany w projekcie na wstępnym etapie są najtańsze i pozwalają uniknąć wysokich kosztów w 

przyszłości, związanych z niekorzystną realizacją. 

Jesteśmy przekonani, Ŝe koordynacja działań przyniesie korzystne efekty dla podniesienia ładu 

przestrzennego w centrum Lublina. Z naszej strony deklarujemy gotowość uczestnictwa we wszelkich 

spotkaniach dotyczących koordynacji prac w obrębie Rusałki. 

 

Z powaŜaniem 

  

 

Jan Kamiński 

Przewodniczący RKP 

W załączeniu: 

- Lokalizacja planowanej przebudowy boisk 

 

Do wiadomości otrzymują: 

----    Pani Ludwika StefańczykPani Ludwika StefańczykPani Ludwika StefańczykPani Ludwika Stefańczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Lublin 

----    Pan Mirosław HagemejerPan Mirosław HagemejerPan Mirosław HagemejerPan Mirosław Hagemejer – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UM Lublin 

----    Pani ElŜbieta MatuszakPani ElŜbieta MatuszakPani ElŜbieta MatuszakPani ElŜbieta Matuszak – Dyrektor Wydziału Planowania UM Lublin 

----    Pan Hubert MącikPan Hubert MącikPan Hubert MącikPan Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków 

----    Pani Halina LandeckaPani Halina LandeckaPani Halina LandeckaPani Halina Landecka – Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

----    Pan Mariusz SzmitPan Mariusz SzmitPan Mariusz SzmitPan Mariusz Szmit – Prezes Zarządu MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o. 

- UczestnicyUczestnicyUczestnicyUczestnicy i OrganizatorzyOrganizatorzyOrganizatorzyOrganizatorzy konsultacji społecznych odnowy Parku Rusałka w 2011 r. 
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Dotyczy: planów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie dotyczących przebudowy boisk przy 

ul. Rusałka 19 w Lublinie. 

  

Szanowny Panie Prezesie! 

 

W związku z planami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o., 

dotyczącymi przebudowy boisk treningowych przy ul. Rusałka 19 (działka nr 34.5 – 10/12), według 

posiadanego przez MOSiR projektu, wnioskujemy  rezygnację z realizacji przebudowy boisk według rezygnację z realizacji przebudowy boisk według rezygnację z realizacji przebudowy boisk według rezygnację z realizacji przebudowy boisk według 

tego projektu i wprowadzenie w nim zasadniczych zmiantego projektu i wprowadzenie w nim zasadniczych zmiantego projektu i wprowadzenie w nim zasadniczych zmiantego projektu i wprowadzenie w nim zasadniczych zmian, w celu skoordynowania go z planami 

odnowy całego Parku Rusałka, z uwzględnieniem efektów konsultacji społecznych. 
 

Wniosek motywujemy następującymi faktami: 

� W 2011 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, w których poparcie uzyskała 

kompleksowa odnowa Parku Rusałka, obejmująca takŜe boiska MOSiR, oddająca cały teren Rusałki 

dla potrzeb mieszkańców. Społeczny projekt Parku Rusałka, będący efektem konsultacji został 

przekazany Panu w listopadzie 2011 r. 

� Efekt konsultacji uzyskał takŜe pozytywne przyjęcie ze strony Pana Prezydenta Krzysztofa śuka. 

� Rozpoczęły się prace Wydziału Gospodarki Komunalnej mające na celu odnowę Parku Rusałka. 

� Realizacja projektu będącego w posiadaniu MOSiR w obecnym kształcie, doprowadzi do powstania 

kolejnej zamkniętej, monofunkcyjnej enklawy w tym rejonie i zablokuje powiązanie pomiędzy 

centrum miasta a rzeką Bystrzycą. 

� Skoordynowanie działań MOSiR z działaniami Urzędu Miasta Lublin oraz efektami konsultacji 

społecznych, na etapie projektowania, powinno doprowadzić do zmiany projektu i powstania terenu 

słuŜącego wszystkim mieszkańcom miasta i przyczyniającego się do oŜywiania tej części Lublina. 

� Zmiany w projekcie na wstępnym etapie są najtańsze i pozwalają uniknąć wysokich kosztów w 

przyszłości, związanych z niekorzystną realizacją. 

Jesteśmy przekonani, Ŝe koordynacja działań przyniesie korzystne efekty dla podniesienia ładu 

przestrzennego w centrum Lublina. Z naszej strony deklarujemy gotowość uczestnictwa we wszelkich 

spotkaniach dotyczących prac w obrębie Rusałki. 

 

Z powaŜaniem 

  

 

Jan Kamiński 

Przewodniczący RKP 

W załączeniu: 

- Lokalizacja planowanej przebudowy boisk 

 

 

Do wiadomości otrzymują: 

- Pan Krzysztof śukPan Krzysztof śukPan Krzysztof śukPan Krzysztof śuk – Prezydenta Miasta Lublin 

- Pani Ludwika StefańczykPani Ludwika StefańczykPani Ludwika StefańczykPani Ludwika Stefańczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Lublin 

- UczestnicyUczestnicyUczestnicyUczestnicy i OrganizatorzyOrganizatorzyOrganizatorzyOrganizatorzy konsultacji społecznych odnowy Parku Rusałka w 2011 r. 



 

 

Za łącznik:Za łącznik:Za łącznik:Za łącznik:    

Lokalizacja planowanej przebudowy boisk MOSiR, przy ul. Rusałka 19 w Lublinie 

 

 
 


