
Lublin, 21.08.2017

Szanowny Pan
Michal Krawczyk.
Radny Rady Miasta Lublin
Pl. Lokietka 1
20-109 Lublin

Szanowny Panie Radny,

Jako mieszkancy teren6w polozonych pomiedzy ul. Koncertowa, Zelwerowicza,
Poligonowa a polnocna granica miasta (ul. Debina i Cedrowa - na zalaczonej mapce
obszar zaznaczony na zolto) zwracamy sie do Pana z wnioskiem 0 zlozenie
interpelacji do Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wstrzymania wydawania w tym
rejonie pozwolen na zabudowe wielorodzinna, indywidualna 0 duzej intensywnosci
(np. zabudowa szeregowa) i uslugowa do czasu zatwierdzenia przez Rade Miasta
nowego studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego dla
Lublina.
W ostatnim czasie dose czesto docieraja do nas sygnaly, ze deweloperzy chca wznosic
w tym rejonie kolejne bloki mieszkalne, przede wszystkim pomiedzy ul. Koncertowa i
Dereckiego. Nasze obawy budzi to, ze na terenie, dla kt6rego brak jest Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego, juz powstaje osiedle wielorodzinne
"Koncertowa Dolina", pomiedzy ul. Koncertowa a Dereckiego. Ponadto przy ul.
Zelwerowicza, za wiaduktem w poblizu ul. Staczynskiego, prywatny inwestor zglosil
zamiar budowy stacji benzynowej i myjni samochodowej.
Nie jestesmy przeciwko zabudowie tego terenu, ale uwazamy, ze miasto najpierw
powinno uchwalic Studium i MPZP, a dopiero potem wydawac pozwolenia na budowe
obiekt6w, kt6re w znaczacy spos6b zmieniaja oblicze i charakter tego terenu.
Wprowadzanie intensywnej zabudowy musi bye poprzedzone opracowaniem
.szczegolowego planu dla tej dzielnicy. Wznoszenie kolejnych blok6w mieszkalnych
czy obiekt6w uslugowych na podstawie Warunk6w Zabudowy (WZ) jest - naszym
zdaniem - niedopuszczalne i przynosi wiecej szk6d niz pozytku.
Na podkreslenie zasluguje rowniez fakt, ze w omawianym obszarze, wedlug projektu
Studium, znajduje si~ rozlegly wawoz oznaczony jako Ekologiczny System Obszar6w
Chronionych (ESOCH). Trzeba przy tym podkreslic, ze na terenie dawnego poligonu
przy ul. Halickiego ochrona tego wawozu jest przestrzegana. Zalezy nam na jego
ochronie i sasiadujacych z nimi teren6w, by zachowac jego naturalny charakter i
wysokie walory przyrodnicze i ekologiczne. Intensywna zabudowa "bez ladu i skladu"
doprowadzi do nieodwracalnych zmian w tej czesci Lublina.
Nadmienic rowniez nalezy, ze w rejonie budowy osiedla "Koncertowa Dolina" rna
przebiegac ul. Dereckiego z poszerzonym pasem drogowym do 12 metr6w. Do tej
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pory nilct z mieszkancow nie wie, gdzie s,! gran ice tej ulicy. Obawiamy sie, ze w
wiekszosci pod ulice zabrany bedzie teren zamieszkaly juz przez mieszkaiic6w
dom6w jednorodzinnych. Dotychczas nie by to zadnych konsultacji na ten temat.
Majac na uwadze powyzsze zwracamy sie do Pana Radnego 0 podjecie
zdecydowanych krokow w celu zazegnania destrukcyjnych zmian w tym rejonie.

Z powazaniem
Mieszkaiicy teren6w pomiedzy ul. Zelwerowicza, Poligonowa, granica miasta a
Koncertowa

(w zalaczniku lista z podpisami)
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