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Szanowny Pan
Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Szanowny Panie Prezydencie,
W dniu 10 września 2012 roku wysłaliśmy do Pana pismo zwracające uwagę na problem
nadmiernego i nieuzasadnionego stosowania w Lublinie balustrad ochronnych wzdłuż ciągów
pieszych oraz pieszo-rowerowych. W dniu 22 października 2012 r. otrzymaliśmy od Zarządu
Dróg i Mostów odpowiedź z zapewnieniem, że uwagi Rady Kultury Przestrzeni zostaną
uwzględnione przy kolejnych inwestycjach. Niestety od tego czasu nic się w tej sprawie
nie zmieniło. W zeszłym tygodniu zaczęto montować barierki wzdłuż drogi rowerowej na al. Unii
Lubelskiej wg projektu z 2013 roku. Barierki te przed niczym nie chronią (rynna ściekowa nie
stanowi tu żadnego zagrożenia), a zawężają światło drogi. Podobne barierki „chroniące przed
trawą” są montowane nagminnie wzdłuż chodników we wszystkich obecnie realizowanych
projektach. Ponadto mogą one stanowić zagrożenie, w wypadku zaczepienia przez rowerzystę,
na przykład podczas wyprzedzania lub wymijania.
Takie stosowanie barierek, z jakim mamy do czynienia w Lublinie, powoduje stopniową
degradację krajobrazową miasta, jego walorów przyrodniczych i jakości przestrzeni publicznych
oraz generuje niepotrzebne koszty. Nie mniej istotnym negatywnym skutkiem tych praktyk jest
podkopywanie wśród mieszkańców poczucia sensowności działań Urzędu Miasta, gdyż
stosowanie barierek w powyższy sposób przypomina sceny z serialu Stanisława Barei
„Alternatywy 4”. Ilustracje poniżej.
Panie Prezydencie, prosimy o podjęcie zdecydowanych kroków w celu zmiany ww. sytuacji.
z wyrazami szacunku
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Przewodniczący RKP

Do wiadomości:
Pan Artur Szymczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju
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Rady Dzielnic Miasta Lublin
Załączniki:
Pismo Zarządu Dróg i Mostów z dn. 22 października 2012 r.

Stara barierka wzdłuż trawnika w pobliżu rzeki
Czechówki.

Nowa barierka przy ul. Mełgiewskiej.

Nowa barierka przy al. Unii Lubelskiej.

Prawidłowe zastosowanie barierki w ciągu pieszorowerowym wzdłuż Bystrzycy na wys. Dworku Graffa.
Barierka zamontowana jest nad betonowym ujściem
kanału ściekowego – tylko tam, gdzie realnie grozi
upadek z wysokości.

