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

ul. Rusałka 19 w Lublinie. 

  

 

 

W nawiązaniu do pisma Rady Kultury Przestrzeni z dnia 29 marca 2012 r. oraz odpowiedzi 

Pana Prezydenta z dnia 2 lipca 2012 r., zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowną odpowiedź 

na pismo z dnia 29 marca 2012 r. Prośbę motywujemy faktem, iŜ treść udzielonej odpowiedzi 

z dn. 2 lipca 2012 r. nie odnosi się do treści naszego pisma. 

 

Treścią pisma z dn. 29 marca 2012 jest wniosek o rerererezygnację z realizacjizygnację z realizacjizygnację z realizacjizygnację z realizacji    przebudowy przebudowy przebudowy przebudowy boisk boisk boisk boisk 

treningowych przy ul. Rusałka 19 (działka nr 34.5 treningowych przy ul. Rusałka 19 (działka nr 34.5 treningowych przy ul. Rusałka 19 (działka nr 34.5 treningowych przy ul. Rusałka 19 (działka nr 34.5 –––– 10/12)  10/12)  10/12)  10/12) wedługwedługwedługwedług projektu projektu projektu projektu będącego w  będącego w  będącego w  będącego w posiadaniuposiadaniuposiadaniuposiadaniu    

Miejskiego Miejskiego Miejskiego Miejskiego środka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o., środka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o., środka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o., środka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o., i wprowadzeniei wprowadzeniei wprowadzeniei wprowadzenie    zasadniczych zasadniczych zasadniczych zasadniczych 

zmianzmianzmianzmian w planach do w planach do w planach do w planach dotyczących tyczących tyczących tyczących terenów terenów terenów terenów zzzzarządzanych przezarządzanych przezarządzanych przezarządzanych przez MOSiR MOSiR MOSiR MOSiR, w celu skoordynowania go z 

planami odnowy całego Parku Rusałka, z uwzględnieniem efektów konsultacji społecznych. 

 

Uprzejmie prosimy o odpowiedź w następujących kwestiach: 

- jakie są plany Gminy Lublin, oraz podległej jej jednostki miejskiej jaką jest MOSiR, dotyczące boisk na 

Rusałce i całego terenu Parku Rusałka? 

- czy istniejące projekty boisk, będące w posiadaniu MOSiR, będą realizowane? 

 

W załączeniu dołączamy w/w pismo RKP z dn. 29 marca 2012 r. oraz odpowiedź Pana Prezydenta 

z dn. 2 lipca 2012 r. 

  

 

 

 

Jan Kamiński 

Przewodniczący RKP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości otrzymują: 

----    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. 


