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dotyczy:dotyczy:dotyczy:dotyczy:    

Obwieszczenia z dnia 8 grudnia 2016 r., w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Al. Racławickich 

od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich 

do wiaduktu nad al. Solidarności , ul. Sowińskiego od Al. Racławickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji 

benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów i ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. 

Narutowicza w Lublinie; znak sprawy: OŚ-OŚ-III.6220.133.2013 oraz materiałów zamieszczonych na stronie: 

http://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/sprawy-wydzialowe/decyzje-srodowiskowe/. 

 

Szanowny Panie Prezydencie! 
 

W związku z obwieszczeniem w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej 

przebudowy Al. Racławickich, ul. Lipowej, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego i ul. Głębokiej 

wnioskujemy niewwnioskujemy niewwnioskujemy niewwnioskujemy niewydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia ydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia ydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia ydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia 

i całkowite odstąpienie od realizacji projektu w obecnym kształcie.i całkowite odstąpienie od realizacji projektu w obecnym kształcie.i całkowite odstąpienie od realizacji projektu w obecnym kształcie.i całkowite odstąpienie od realizacji projektu w obecnym kształcie.    

 

Wniosek motywujemyWniosek motywujemyWniosek motywujemyWniosek motywujemy następującymi faktami: następującymi faktami: następującymi faktami: następującymi faktami:    

    

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko odnosi się do projektu przebudowy, który 

nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych i stanowi niewspółmiernie dużą w stosunku 

do potrzeb ingerencję w tkankę miasta, nie zachowuje dotychczasowego charakteru tego obszaru. 

Nie uwzględnia zmian w układzie komunikacyjnym Lublina, które zaszły w okresie ostatnich 3 lat 

i zajdą w najbliższym czasie. Budowa ekspresowej obwodnicy Lublina i małej obwodnicy miejskiej 

umożliwiającej komunikację w kierunku północ-południe Trasą Zieloną, ulicą Sikorskiego-Willową 

zmniejszy ruch samochodowy w rejonie Alei Racławickich oraz ulic Sowińskiego i Poniatowskiego. 

Ponadto przestawiony projekt ma charakter tylko koncepcji technicznej bez uwzględnienia 

kontekstu urbanistycznego. Propozycje dotyczą rozwiązań elementów drogowych a nie podejmują 

kwestii kompozycji przestrzeni, jej estetyki, układu komunikacyjnego i organizacji ruchu w tej 

części miasta; 
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- raport zawiera niezgodne z rzeczywistością informacje dotyczące wartości terenu inwestycji. 

Stwierdza m.in., że krajobraz i przestrzeń projektowanych ulic nie stanowi istotnej wartości 

dla miasta: Teren inwestycji nie charakteryzuje się zasadniczo wybitnymi walorami rekreacyjnymi 

ani krajobrazowymi. [s.172 ]. W rzeczywistości jest to jedna z najcenniejszych przestrzeni 

publicznych Lublina, tworzących jego tożsamość a istniejąca tam kompozycja, na którą składa się 

ulica, jezdnia, chodniki, otaczająca zabudowa, drzewa, krzewy oraz mała architektura, stanowi 

integralna całość. Walory te docenił Pan Prezydent wielokrotnie w swoich wypowiedziach; 

 

- sporządzony na potrzeby decyzji raport zawiera niezgodne z rzeczywistością informacje 

dotyczące wpływu inwestycji na środowisko. Stwierdza m.in. że realizowane przedsięwzięcie 

„„„„nienienienie    będzie miało wpływu na istniejące walory krajobrazowe analizowanego obszaru” będzie miało wpływu na istniejące walory krajobrazowe analizowanego obszaru” będzie miało wpływu na istniejące walory krajobrazowe analizowanego obszaru” będzie miało wpływu na istniejące walory krajobrazowe analizowanego obszaru” [s.172].... 

W rzeczywistości przedstawiony projekt doprowadzi do znaczących i nieodwracalnych zmian 

w krajobrazie i przestrzeni miasta a jakość przestrzeni spadnie drastycznie poprzez: deformację 

przebiegu ulicy, niepotrzebne poszerzenia pasów ruchu, wycinkę drzew oraz wprowadzenie 

znacznej liczby drzew w stan zagrożenia zamarciem; pomimo znaczących zmian w przestrzeni, 

likwidacji znacznej liczby drzew i powierzchni biologicznie czynnych raport stwierdza, że wpływ 

realizacji inwestycji na środowisko będzie niewielki. Nie można zgodzić się z takimi 

stwierdzeniami; 

 

- raport wskazuje również, że: „Najważniejszym celem inwestycji jest poprawa warunków poprawa warunków poprawa warunków poprawa warunków 

ruchowych w ciągu przebudowywanych ulicruchowych w ciągu przebudowywanych ulicruchowych w ciągu przebudowywanych ulicruchowych w ciągu przebudowywanych ulic, wraz ze zwiększeniem bezpieczeństwa 

ich użytkowników (w tym pieszych i rowerzystów)” [s.163]. Jednakże zaprojektowane rozwiązania 

wspierają przede wszystkim indywidualny transport samochodowy i jemu podporządkowują 

potrzeby pozostałych użytkowników ulicy. Jest to sprzeczne z zapisaną w Konstytucji RP zasadą 

rozwoju zrównoważonego (w Art.5: zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 

zrównoważonego rozwoju) oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Lublina. Jest to także sprzeczne z zasadami deklarowanego finansowania projektu 

ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w którym projekt figuruje jako: 

„Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej 

części LOF; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.1 - 

Zrównoważony transport miejski; Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie 

i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. 

Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru.” 

W obecnym kształcie projekt przebudowy ulic nie kwalifikuje się jako realizacja zgodna z zasadą 

zrównoważonego transportu miejskiego i nie powinna być z takich środków realizowana. Projekt 

wspiera indywidualny transport samochodowy i nie wzmacnia, lecz zmniejsza rolę transportu 

publicznego. Nie zwiększa się ilość ani komfort przewożonych pasażerów, nie zwiększa się 

prędkość komunikacji publicznej; ponadto nie powstają przejścia dla pieszych, nowe przystanki, 

przystanki przesiadkowe przy skrzyżowaniach a zatoki przystankowe (uznawane za rozwiązanie 

uciążliwe dla komunikacji publicznej) nie są likwidowane. W raporcie wspomniano o buspasach, 

jednakże nie zostały one w dołączonym ujawnione w projekcie; 

 

- przedstawiony w raporcie wariant bezinwestycyjny jest nierzetelny i nieracjonalny. Przyjęto 

w nim wymianę nawierzchni, jednak nie zastosowano w nim nawierzchni cichej tak jak w wariancie 

preferowanym. Nie ma żadnych przeciwwskazań by w trakcie remontu zastosować cichą 

nawierzchnię. Analogiczna sytuacja dotyczy prędkości dopuszczalnej. W wariancie preferowanym 

założono prędkość 40km/godz, natomiast w wariancie bezinwestycyjnym 50km/godz. 
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Nie ma przeciwwskazań by w wariancie bezinwestycyjnym zastosować analogiczne ograniczenie 

prędkości. Oba działania znacząco wpływają na generowany przez drogę poziom hałasu. Wyżej 

wymienione założenia powodują, że wariant bezinwestycyjny przekracza normy hałasu. Przyjęte 

w ten sposób założenia wykazują, że wariant bezinwestycyjny jest gorszy, co nosi znamiona 

manipulacji. W związku z powyższym wnosimy o analizę wariantu bezinwestycyjnego z cichą 

nawierzchnią i ograniczeniem prędkości do 40km/h, tj. analogicznie jak w wariancie 

preferowanym; 

- z porównania natężeń ruchu dla wariantu bezinwestycyjnego i preferowanego wynika, 

że większą przepustowość będzie posiadał wariant bezinwestycyjny. Poszerzanie jezdni poprzez 

budowę wydzielonych lewo- i prawo-skrętów jest więc nieuzasadnione. Dla wariantu 

bezinwestycyjnego suma natężeń w punktach A-G w roku 2029 wynosi 216 247 pojazdów 

na dobę, natomiast w wariancie preferowanym - 214 442 (dane z tabel 2 i 27). Tym samym 

planowany wydatek środków na przebudowę drogi jest nieuzasadniony; 

- przedstawiona w raporcie analiza wielokryterialna wariantów [s. 153-154] jest nierzetelna. 

Po pierwsze oparta jest na nierzetelnym i nieracjonalnym wariancie bezinwestycyjnym. Po drugie 

różnice rzędu 1% w natężeniach ruchu i zanieczyszczeń powietrza rzutują na przyznanie skrajnie 

odmiennych ocen, natomiast w sytuacji wycinki drzew czy wytworzonych odpadów różnice 

o kilkadziesiąt procent przekładają się na jednopunktową różnicę. Wg raportu celem przebudowy 

jest poprawa warunków ruchów, która jak wykazano w raporcie nie wystąpi. Kolejnym celem jest 

poprawa jakości powietrza i klimatu akustycznego. Zakładając racjonalny wariant bezinwestycyjny 

przyniesie on analogiczną poprawę stanu jakości powietrza oraz klimatu akustycznego. Co więcej 

wariant bezinwestycyjny oznacza zachowanie setek drzew, których wycinki w żaden sposób 

nie uwzględniono w raporcie. Zachowanie tych drzew przekłada się na obniżenie temperatury 

w upalne dni (przeciwdziałanie tworzenia się wysp ciepła) oraz poprawę stanu jakości powietrza, 

poprzez nieuwzględnione w raporcie funkcje oczyszczające drzew. 

 

Poniżej wskazujemy najważniejsze negatywne cechy projektuPoniżej wskazujemy najważniejsze negatywne cechy projektuPoniżej wskazujemy najważniejsze negatywne cechy projektuPoniżej wskazujemy najważniejsze negatywne cechy projektu, , , , dla którego sporządzono raportdla którego sporządzono raportdla którego sporządzono raportdla którego sporządzono raport::::    
 

- projekt realizuje błędną doktrynę transportową z lat 70-tych. XX w., w której priorytetem 

był indywidualny transport samochodowy. Liczne poszerzenia ulicy, deformacje jej przebiegu, 

wyburzenia, dodatkowe sygnalizacje świetlne ostatecznie nie przyczynią się do poprawy 

komunikacji indywidualnej a wręcz przeciwnie doprowadza do większych kongestii (korków) 

i utrudnień. Zjawisko to zostało wielokrotnie udowodnione naukowo. Mówili o nim także Jan Gehl 

i Charles Landry podczas swoich wizyt w Lublinie. W wielu miastach Polski (Warszawa, Łódź, 

Kraków i in.) prowadzi się intensywne prace w celu zwężania ulic i zachęcania mieszkańców 

do wybierania komunikacji publicznej, chodzenia pieszo i jazdy rowerem. Lublin promuje się jako 

„miasto 2.0". Jednak inwestycje w rozwój indywidualnej komunikacji samochodowej takie 

jak opiniowany projekt przebudowy, są cechą miast dwudziestowiecznych - "miast 1.0". 

Aby Lublin nie pozostawał w tyle i faktycznie stawał się „miastem 2.0”, należy w praktyce stosować 

nowoczesne paradygmaty transportu zrównoważonego, z którymi opiniowany projekt 

jest w sprzeczności;    
 

- przy sporządzaniu projektu nie skorzystano z możliwości projektowania Alei Racławickich (klasa 

G) w klasie Z, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 i § 4 ust. 3 Rozporządzenia ws. warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124) a wiele 

niekorzystnych rozwiązań jest motywowana zachowaniem wymagań dla klasy G, co nie jest 

konieczne; 
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- realizacja tego kosztownego przedsięwzięcia nie doprowadzi do poprawy sytuacji transportu 

publicznego. Nie zostały przewidziane ułatwienia dla transportu publicznego, nie powstały nowe 

węzły umożliwiające przesiadanie się. Najbardziej znamiennym przykładem jest skrzyżowanie 

ul. Sowińskiego/Poniatowskiego z Al. Racławickimi, gdzie pomimo wyburzeń i gigantycznego 

poszerzenia drogi nie znalazło się miejsce na przystanki autobusowe umożliwiające przesiadkę 

z kierunków W-E na planowane kierunki N-S. Podobnie jest na ul. Glębokiej, gdzie możliwa jest 

realizacja węzła przesiadkowego w postaci wyspy, której nie wykorzystano; 
 

- realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z utratą większości drzew i krzewów rosnących 

wzdłuż projektowanych ulic. W projekcie wyszczególniono drzewa konieczne do usunięcia 

w liczbie 377. Należy jednak stwierdzić, że wiele drzew przewidzianych do adaptacji/zachowania 

jest zagrożonych zamarciem w wyniku prac budowlanych. W wielu przypadkach planowane 

krawędzie dróg, chodników lub dróg rowerowych są poprowadzone w bliskiej odległości od pni. 

W innych nieunikniona jest znaczna ingerencja w system korzeniowy podczas prac budowlanych. 

Część drzew jest w projekcie całkowicie otoczona nawierzchnią. Nie przewidziano także rozwiązań 

chroniących systemy korzeniowe drzew. Sytuacja taka daje wysokie prawdopodobieństwo zamarcia 

drzew już podczas prac budowlanych lub po ich zakończeniu. Przykładem mogą być drzewa, które 

w ten sposób zamarły podczas przebudowy Placu Litewskiego w 2016 r. Drzewa zagrożone 

to m.in. dęby przy Rondzie Honorowych Krwiodawców. Liczbę tych drzew szacujemy poniżej (na 

podstawie projektu i raportu OOŚ, wariant I) na ponad 300 dodatkowych drzew: 
 

Ulica Drzewa 

zinwentaryzowane 

wg raportu 

Drzewa do wycięcia 

według raportu 

Drzewa zagrożone 

zamarciem 

(szacowane) 

RazemRazemRazemRazem    

utraconeutraconeutraconeutracone    

Al. Racławickie 458 89 200 289289289289    

Sowińskiego/Poniatowskiego/

Głęboka 

416 259 85 344344344344    

Lipowa 79 29 21 50505050    

RAZEMRAZEMRAZEMRAZEM    953 377 306 683683683683    

 

- zaproponowane w projekcie nasadzenia kompensacyjne zaplanowano często w bliskiej 

odległości od istniejących dużych drzew. Nie daje to szans na ich prawidłową wegetację po 

posadzeniu. Część tych dużych drzew to drzewa zagrożone zamarciem – powinno się dążyć do 

ich maksymalnej ochrony a nie zastępowania nasadzeniami kompensacyjnymi; 

 

- realizacja projektu przyczyni się do niemal całkowitej utraty drzewostanu w przestrzeni ulic 

a co za tym idzie bezpowrotnego utracenia wartości krajobrazowych i przyrodniczych 

przebudowywanych ulic; 

 

- realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do drastycznego pogorszenia jakości życia 

mieszkańców, zwiększenia zanieczyszczenia powietrza, zwiększenia hałasu, degradacji 

przestrzeni. Poszerzanie jezdni przyczyni się do zmniejszenia przestrzeni dla pieszych, w którą 

dodatkowo wprowadza się drogi rowerowe. Prowadzić to będzie do konfliktów pomiędzy pieszymi 

a rowerzystami, których realną przyczyną jest poszerzenie przestrzeni dla kierowców 

indywidualnych. Wielokrotnie udokumentowane zjawiska na całym świecie wskazują również, 

że poszerzanie dróg i zachęcanie do jazdy prywatnym samochodem prowadzi do wzrostu 

kongestii (korków). Będziemy więc mieli do czynienia z pogorszeniem warunków wszystkich 

użytkowników ulicy; 
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- likwidacja przejść dla pieszych w istotnych punktach m.in. takich jak ul. Głowackiego/ 

Al. Racławickie, ul. Weteranów/Sowińskiego, ul. Sowińskiego/Radziszewskiego (pod kładką), 

ul. Sowińskiego (przy Parku Akademickim) będzie wpływać negatywnie na jakość ruchu pieszego. 

Zmiany te są także niezgodne z opracowywanymi przez Urząd Miasta Lublin „Standardami 

Pieszymi”, których wdrażanie zadeklarował Pan Prezydent na początku 2016 r.; 
 

- wprowadzenie licznych wysp dzielących (azyli dla pieszych) w połączeniu z sygnalizacją świetlną 

nie jest zasadne. Przyczynia się natomiast do konieczności poszerzania ulicy i zwiększania wycinki 

drzew. Podobnie negatywne skutki ma wprowadzanie lewo i prawoskrętów oraz dużych promieni 

skrętów w ulice boczne. Powstają znaczne obszary jedni niewykorzystywane przez samochody. 

Alternatywę stanowić powinny rozwiązania uspokajające ruch: zwężanie pasów ruchu, buspasy, 

przystanki przylądkowe (tzw. antyzatoki), zmniejszanie promieni skrętów w ulice boczne 

i wyniesione zjazdy w ulice boczne. Azyle są rozwiązaniem dobrym dla miejsc bez sygnalizacji 

świetlnej (np. ul. Lipowa/ul. Sztajna) a ich wprowadzanie powinno się odbywać kosztem szerokości 

pasów ruchu, co dodatkowo zmniejsza prędkość i zwiększa bezpieczeństwo pieszych 

i rowerzystów; 
 

- z uwagi na realizację zachodniej ekspresowej obwodnicy Lublina (S19) oraz planowanej budowy 

przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do Al. Solidarności (w 2017 r.) poszerzanie ulic 

Sowińskiego i Poniatowskiego, jako kierunku tranzytowego nie jest uzasadnione przestrzenie 

i ekonomicznie. Będzie stanowić niepotrzebny i nieuzasadniony wydatek publicznych pieniędzy; 
 

- wprowadzenie arterii komunikacyjnej poprzez poszerzenie ulic Sowińskiego i Poniatowskiego, 

wycinka drzew przy tych ulicach oraz likwidacja ważnych przejść dla pieszych nieodwracalnie 

zdegraduje przestrzeń Dzielnicy Uniwersyteckiej i trwale podzieli ją znaczącą a niepotrzebną 

w tym rejonie barierą. Dodatkowo zaplanowana droga serwisowa wzdłuż ulicy Poniatowskiego 

spowoduje powstanie faktycznej „dwupasmówki” i spowoduje, że mieszkańcy zostaną skazani 

na ogromną powierzchnię wyasfaltowaną przed swoimi domami, praktycznie pozbawioną 

roślinności. Alternatywą może być rezygnacja z drogi serwisowej i realizacja wjazdów na posesje 

bezpośrednio z ul. Poniatowskiego. Powstałby wówczas teren możliwy do obsadzenia drzewami 

i krzewami izolującymi domy od ulicy, co zwiększyłoby jakość życia mieszkańców oraz zapewniło 

komfort pieszym i rowerzystom; 
 

- drastycznie obniży się jakość życia i pracy w otaczających ulice obiektach, obniży się jakość 

przebywania na ulicach a przywrócenie ich do stanu przyjaznej przestrzeni będzie wymagało 

ogromnych nakładów finansowych i wielu lat pracy; 
 

- równocześnie zmiany przyczynią się do znaczącego spadku wartości nieruchomości położonych 

przy ulicach, zarówno mieszkalnych jak i usługowych, co może prowadzić do konieczności wypłaty 

odszkodowań; 
 

- raport stwierdza również, że: „Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, położenie i fakt, 

że realizacja inwestycji w planowanym miejscu została już uprzednio ustalona nie przewiduje 

się konfliktów ze strony mieszkańców zabudowań położonych w najbliższym sąsiedztwie 

planowanego przedsięwzięcia” [s. 314]. Sytuacja przedstawia się jednak odmiennie. 

Przy opracowywaniu projektu, do którego odnosi się raport nie wzięto pod uwagę opinii 

społecznej. Procedowany od 2014 r. projekt od samego początku spotyka się ze zdecydowanym 

sprzeciwem mieszkańców okolicy i innych części miasta, organizacji pozarządowych 

a także środowisk eksperckich, którzy sprzeciwiają się przede wszystkim poszerzaniu ulic oraz 

wycince drzew. Należy stwierdzić, że projekt procedowany jest wbrew woli mieszkańców miasta 

i bez uwzględnienia ich postulatów. Od samego początku generuje sprzeciw społeczny 

a w wypadku jego realizacji sytuacja ta będzie się pogłębiać. 
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Podsumowując wnioskujemy o niewydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniacwnioskujemy o niewydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniacwnioskujemy o niewydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniacwnioskujemy o niewydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach h h h 

dladladladla    przedprzedprzedprzedsięwzięcia sięwzięcia sięwzięcia sięwzięcia polegającego na przebudowie Al. Racławickich od Ronda Honorowych polegającego na przebudowie Al. Racławickich od Ronda Honorowych polegającego na przebudowie Al. Racławickich od Ronda Honorowych polegającego na przebudowie Al. Racławickich od Ronda Honorowych 

Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. 

Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności , ul. Sowińskiego od Al. Racławickich do Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności , ul. Sowińskiego od Al. Racławickich do Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności , ul. Sowińskiego od Al. Racławickich do Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności , ul. Sowińskiego od Al. Racławickich do 

skrzyżowaskrzyżowaskrzyżowaskrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów i nia z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów i nia z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów i nia z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów i 

ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza w Lublinie.ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza w Lublinie.ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza w Lublinie.ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza w Lublinie.    

 

Wnioskujemy o odstąpienie od realizacji projektu sporządzonego Wnioskujemy o odstąpienie od realizacji projektu sporządzonego Wnioskujemy o odstąpienie od realizacji projektu sporządzonego Wnioskujemy o odstąpienie od realizacji projektu sporządzonego przez firmęprzez firmęprzez firmęprzez firmę Mosty Katowice  Mosty Katowice  Mosty Katowice  Mosty Katowice 

wwww    całości.całości.całości.całości.    

 

W przypadku woli przebudowy ulic proponujemy sporządzenie nowego projektunowego projektunowego projektunowego projektu zgodnego z 

zasadą zrównoważonego rozwoju i aktualnymi, najlepszymi praktykami w projektowaniu miast, 

tj. kształtowaniem przyjaznej przestrzeni, zwężaniem ulic, zwiększaniem ilości przejść dla 

pieszych, priorytetyzacją komunikacji publicznej. Oczekiwane efekty, t.j. usprawnienie 

komunikacji publicznej, poprawa komunikacji pieszej i rowerowej, podniesienie estetyki 

przestrzeni jest możliwe do osiągnięcia. Wymaga jednak nowego, kreatywnego podejścia do 

projektowania ulicy jako całości urbanistycznej. Opracowanie nowego projektu będzie korzystne 

dla jakości życia w Lublinie, estetyki przestrzeni a także budżetu miasta, ponieważ pozwoli 

uniknąć znaczącego a szkodzącemu jakościowemu rozwojowi przestrzeni Lublina, wydatku 

środków publicznych. 

 

Oczekujemy projektu godnego MiasOczekujemy projektu godnego MiasOczekujemy projektu godnego MiasOczekujemy projektu godnego Miasta Inspiracji, które rozpoczyna ta Inspiracji, które rozpoczyna ta Inspiracji, które rozpoczyna ta Inspiracji, które rozpoczyna jubileusz swojego 700 lecia.jubileusz swojego 700 lecia.jubileusz swojego 700 lecia.jubileusz swojego 700 lecia.    

 

Z poważaniem 
 

 

 

Do wiadomości:Do wiadomości:Do wiadomości:Do wiadomości:    

 
Jan Kamiński 

Przewodniczący RKP 

 

Pan Artur Szymczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju, 

zastepcy.prezydenta@lublin.eu 

Pani Joanna Żytkowska – Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, joanna.zytkowska@lublin.eu 

Radni i Radne Rady Miasta Lublin – na ręce przewodniczącego Rady Miasta Lublin, Pana Piotra Kowalczyka, 

piotr.kowalczyk@lublin.eu, oraz za pośrednictwem Biura Rady Miasta, rada_miasta@lublin.eu 

Pani Marta Smal-Chudzik – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin, srodowisko@lublin.eu 

Pan Kazimierz Pidek – Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, drogi@zdm.lublin.eu 

Pani Ludwika Stefańczyk – Dyrektor Wydział Gospodarki Komunalnej UM Lublin, komunalna@lublin.eu 

Pani Elżbieta Matuszak – Dyrektor Wydziału Planowania UM Lublin, planowanie@lublin.eu  

Pani Hanna Pawlikowska - Miejski Architekt Zieleni UM Lublin, maz@lublin.eu 

 

Pan Mateusz Morawiecki – Minister Rozwoju, kancelaria@mr.gov.pl 

Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, wojewoda@lublin.uw.gov.pl 

Pan Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa lubelskiego, marszalek@lubelskie.pl 

Pan Krzysztof Lissowski - p.o. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, kancelaria@gdos.gov.pl 

Pani Beata Sielewicz - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, sekretariat@rdos.lublin.pl 
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Media:Media:Media:Media:    

Kurier Lubelski, redakcja@kurierlubelski.pl 

Dziennik Wschodni, redakcja@dziennikwschodni.pl 

Gazeta w Lublinie, redakcja@lublin.agora.pl 

Nasze Miasto, redakcja@nml.pl 

MM Lublin, lublin@naszemiasto.pl 

Nowy Tydzień, dorotarak@onet.pl 

Gość Niedzielny, serwis@gosc.pl 

Niedziela Lubelska, niedziela.lubelska@kuria.lublin.pl 

Lajf, redakcja@lajf.info 

Fakt, justyna.dobrzynska@fakt.pl 

Telewizja Lublin, panoramalubelska@tvp.pl 

Lubelska.tv, redakcja@lubelska.tv 

Radio Lublin, informacje@radio-lublin.pl 

Radio Centrum, info@centrum.fm 

    

    

    

Linki do omawianego projektu:Linki do omawianego projektu:Linki do omawianego projektu:Linki do omawianego projektu:    

Całość: 

http://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/sprawy-wydzialowe/decyzje-srodowiskowe/ 

Raport OOŚ: 

http://lublin.eu/download/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/sprawy_wydzialu/decyzje_srowiskowe/prz

ebudowa_al._raclawickich_w_lublinie/2016_12_09_ros_raclawickie_lublin.pdf 

Pliki z mapami projektu: 

Al. Racławickie: 

http://lublin.eu/download/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/sprawy_wydzialu/decyzje_srowiskowe/prz

ebudowa_al._raclawickich_w_lublinie/inwentaryzacja_dendrologiczna_i_projekt_zieleni_etap_i_rys__z02.pdf 

http://lublin.eu/download/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/sprawy_wydzialu/decyzje_srowiskowe/prz

ebudowa_al._raclawickich_w_lublinie/inwentaryzacja_dendrologicznai__projekt_zieleni_etap_i_rys__z03.pdf 

http://lublin.eu/download/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/sprawy_wydzialu/decyzje_srowiskowe/prz

ebudowa_al._raclawickich_w_lublinie/inwentaryzacja_dendrologiczna_i_projekt_zieleni_etap_i_rys__z04.pdf 

ulice - Sowińskiego/Poniatowskiego/Głęboka: 

http://lublin.eu/download/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/sprawy_wydzialu/decyzje_srowiskowe/prz

ebudowa_al._raclawickich_w_lublinie/inwentaryzacja_dendrologiczna_i_projekt_zieleni_etap_ii_rys__z06.pdf 

http://lublin.eu/download/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/sprawy_wydzialu/decyzje_srowiskowe/prz

ebudowa_al._raclawickich_w_lublinie/inwentaryzacja_dendrologiczna_i_projekt_zieleni_etap_ii_rys__z05.pdf 

http://lublin.eu/download/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/sprawy_wydzialu/decyzje_srowiskowe/prz

ebudowa_al._raclawickich_w_lublinie/inwentaryzacja_dendrologiczna_i_projekt_zieleni_etap_ii_rys__z07.pdf 

ulica Lipowa: 

http://lublin.eu/download/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/sprawy_wydzialu/decyzje_srowiskowe/prz

ebudowa_al._raclawickich_w_lublinie/inwentaryzacja_dendrologiczna_i_projekt_zieleni_etap_iii_rys__z08.pdf 


