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Szanowny Pan
Stanisław Kalinowski
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
ds. Inwestycji i Rozwoju
Dotyczy: sposobów montażu koszy na śmieci w Lublinie

Szanowny Panie Prezydencie,
w związku z planami Zarządu Dróg i Mostów dot. ustawienia po 15 dodatkowych
koszy na śmieci w każdej dzielnicy (w pasie drogowym tzn. na chodnikach, w pobliżu
przejść dla pieszych itd.) prosimy o zwrócenie uwagi osobom odpowiedzialnym za ich
umiejscowienie, aby unikały ustawiania koszy w świetle chodników, na zakrętach itd. oraz
by do ich montażu wykorzystywały istniejącą infrastrukturę (np. słupki).
Podczas poprzedniej akcji montażu koszy wiele z nich ustawiono niepotrzebnie w sposób
kolidujący z ruchem pieszych, na zasadzie natarczywych „potykaczy”, które zawęziły
chodnik lub promień skrętu o co najmniej metr. Jest to niewygodne dla pieszych i
świadczy o niewrażliwości projektantów na ich potrzeby, co niewątpliwie odbija się także
na samopoczuciu mieszkańców miasta.
Prawidłowe ustawienie koszy może wymagać współpracy ZDiM z innymi wydziałami, ale
mamy nadzieję, że Urząd Miasta podejmie ten wysiłek, mając na względzie dobro
mieszkańców.
Załączamy kilka dobrych i złych przykładów dla ilustracji.
Przygotował:
Marcin Skrzypek
Jan Kamiński
Przewodniczący RKP

Do wiadomości:
Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
Pan Kazimierz Pidek – Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
Pan Ryszard Milewski - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście
Rady Dzielnic Miasta Lublin
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Przykłady złych, „natarczywych” lokalizacji koszy na śmieci kolidujących z ruchem pieszych
(np. ul. I. Radziszewskiego, ul. M. Curie-Skłodowskiej, ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Lipowa, ul. Świętoduska)

Światło chodnika zawężone o co
najmniej metr.

Światło chodnika zawężone na
zakręcie.

Blokada skrętu – tu dodatkowo kosz
mógłby wisieć na słupku znaku.

Przykłady dobrych, przyjaznych lokalizacji koszy na śmieci z Lublina.

Przy „Chatce Żaka”.

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej.

Przy „Chatce Żaka”.

Przykłady dobrych, przyjaznych lokalizacji koszy na śmieci ze świata.

Wiedeń.

Wiedeń.

Wiedeń – kosz na znaku, oszczędność
miejsca.

Lizbona – kosz na znaku, oszczędność
miejsca.
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