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Dotyczy pisma IR.RI.7011.23.8.2012 z dn.30.05.2012 

 

 

Dziękujemy za pismo z dn. 30.05.2012 odpowiadające na nasze pytanie z dn. 08.05.2012 o 

działania związane z przedłuŜeniem al. Solidarności w rejonie Muzeum Wsi Lubelskiej. W piśmie 

tym wspominają Państwo na konsultacjach społecznych w latach 2008 i 2009. Teoretycznie 

powinny one były zawczasu wyjaśnić kwestie poruszone obecnie przez Radę Kultury Przestrzeni 

(ograniczenie wycinki drzew w okolicy al. Warszawskiej i ochronę krajobrazu Muzeum). Z jakieś 

przyczyny tak się jednak nie stało. Chcielibyśmy zidentyfikować te przyczyny i zdobyć wiedzę 

pozwalającą na zapobiegnięcie podobnej sytuacji w przyszłości. 

 

Z informacji przekazanych jednemu z mieszkańców przez Skrzynkę Dialogu (tekst odpowiedzi w 

załączeniu) wynika, Ŝe w dniu 22.06.2009 odbyły się konsultacje, na których pokazano „wstępny 

projekt budowlany” inwestycji, a kolejne konsultacje w dniu 15.12.2011 obejmowały juŜ projekt 

budowlany, która został zatwierdzony w dniu 10.12.2009 decyzją Wojewody Lubelskiego o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zachodzi moŜliwość, Ŝe „wstępny projekt 

budowlany” nie zawierał informacji pozwalających na wyciągnięcie obecnych wniosków (nie było 

planów o wycince drzew ani wizualizacji nasypów), a kolejne konsultacje mogły juŜ mieć 

ograniczoną tematykę i równieŜ nie obejmowały tematów poruszonych przez Radę. 

 

Zwracamy się więc z uprzejmą prośbą o podzielenie się z nami informacjami nt tych konsultacji, 

która odpowiadałaby w szczególności na następujące kwestie: 

� Jakie materiały (plany, wizualizacje, teksty) zaprezentowano uczestnikom podczas tych 

pierwszych konsultacji (w dniu 22.06.2009), umoŜliwiające zgłoszenie przez nich uwag 

dotyczących interesujących nas tematów (wycinka drzew i skutki krajobrazowe inwestycji 

dla krajobrazu Muzeum)? 

� Jakie zakres obejmowały konsultacje organizowane w dniu 15.12.2011 przez Urząd Miasta 

po decyzji Wojewody? Jaki był wówczas zakres wpływu konsultacji na przyszły projekt 

budowlany, a jakie części projektu juŜ nie mogły podlegać zmianie)? 

Red. Marcin Skrzypek  

 

 

Jan Kamiński 

Przewodniczący RKP 
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PytaniaPytaniaPytaniaPytania    przesłaneprzesłaneprzesłaneprzesłane    nananana    SkrzynkęSkrzynkęSkrzynkęSkrzynkę    DialoguDialoguDialoguDialogu    przezprzezprzezprzez    jednegojednegojednegojednego    zzzz    mieszkańcówmieszkańcówmieszkańcówmieszkańców    nt.nt.nt.nt.    konsultacjikonsultacjikonsultacjikonsultacji    

społecznychspołecznychspołecznychspołecznych    al.al.al.al.    Solidarności:Solidarności:Solidarności:Solidarności:    

 

1. Kiedy odbywały się konsultacje społeczne w rejonie dzielnicy Sławin/Sławinek dotyczące 

ustalania przebiegu i warunków technicznych przedłuŜenia Al. Solidarności do obwodnicy Lublina i 

sąsiednich ulic? 

2. W jakiej formie Urząd Miasta przekazał w teren informację o terminie i zasadach konsultacji 

(drogą internetową, poprzez Rady Dzielnic, inne)? 

3. Kto z ramienia Urzędu Miasta odpowiadał za przeprowadzenie konsultacji? 

4. Gdzie obecnie znajdują się materiały dostarczone od mieszkańców w ramach tych konsultacji?  

 

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź    zezezeze    SkrzynkiSkrzynkiSkrzynkiSkrzynki    DialoguDialoguDialoguDialogu 

[...] 

Przebieg drogi parametry techniczne rozwiązania geometryczne, koncepcję, a następnie projekt 

budowlany kilkakrotnie prezentowane był Zarządowi Dzielnicy Szerokie jak i zainteresowanym 

mieszkańcom. 

 

Pierwsze spotkanie, na którym była przedstawiona koncepcja trasy odbyło się 04.09.2007r. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta (Wydział Inwestycji), Przedstawiciele Rady 

dzielnicy Szerokie, mieszkańcy dzielnic Szerokie, Sławin, Sławinek oraz przedstawiciele Muzeum 

Wsi Lubelskiej. Spotkanie organizowała Rada Dzielnicy Szerokie. 

 

Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 22.06.2009 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

Urzędu Miasta, Projektanci, Zarząd Dzielnicy Szerokie oraz mieszkańcy. Na spotkaniu 

przedstawiony został wstępny projekt budowlany. O spotkaniu miasto poinformowało Zarząd 

Dzielnicy Szerokie. 

 

Następne spotkanie odbyło się w dniu 15.12.2011 r. w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów przy 

udziale m in.Pani Radnej Jadwigi Mach i Radnej ElŜbiety Mroczkowskiej, przedstawicieli Zarządu 

Dzielnicy Szerokie oraz mieszkańców. Przedstawiono dokumentację projektową (projekt 

budowlany), która została zatwierdzona decyzją Wojewody Lubelskiego o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej w dniu 10.12.2009 r. 

 

Ostatnie spotkanie odbyło się 17.08.2012 r. w Ratuszu. O spotkaniu poinformowany był Zarząd 

Dzielnicy Szerokie. Na spotkaniu przedstawiciele Zarządu Dróg i Mostów i Urzędu Miasta 

odpowiadali między innymi na pytania przedstawicieli Zarządu Dzielnicy Szerokie. 

 

Pisma oraz protokoły ze spotkań znajdują się w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów. 

[…]  


