•'

RADNY RADY MIASTA LUBLIN
Leszek Daniewski
Lublin, dnia 19 września 2017 r.
Pan
Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

za pośrednictwem
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INTERPELACJA
dot.: braku możliwości przejazdu przez ul. Stary Gaj od ul. Janowskiej do ul. Lipskiej

Panie Prezydencie,
zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Stary Gaj (kopia pisma mieszkańców
w załączeniu) z prośbą o pomoc w udrożnieniu przejazdu ulicą Stary Gaj, na całej jej
długości.
Ulica Stary Gaj łączy ul. Janowską z ul. Lipską, co pokazują dostępne mapy.
Od niepamiętnych
czasów
jest
ona
ogólnodostępną
nieurządzoną
drogą.
Problemy pojawiły się trzy lata temu, gdy w połowie tej drogi, pomiędzy lasem a zabudową
wielorodzinną, prywatny właściciel postawił na niej szlaban uniemożliwiający przejazd.
Mieszkańcy twierdzą, że jest to "szlaban niezgody" i że został postawiony po tym, jak jego
właściciel uzyskał od sąsiadów bezpłatną służebność przejścia i przejazdu.
Faktem jest, że na pewnym odcinku ulica Stary Gaj biegnie po terenach prywatnych,
ale tylko na jednej z nich właściciel postawił szlaban uniemożliwiający przejazd.
Pozostali mieszkańcy wyrażają zgodę na korzystanie z drogi biegnącej po ich działkach.
Z tego powodu mieszkańcy chcąc dojechać do kościoła, przychodni zdrowia,
przedszkola, szkoły lub na cmentarz w Zemborzycach muszą nadrobić kilka kilometrów
drogą gruntową prowadzącą przez las, wysokie zarośla i trawy. Stwarza to dla nich duże
zagrożenie bezpieczeństwa i niedogodność.
Natomiast mieszkańcy z drugiej strony szlabanu chcąc dojechać do centrum miasta
muszą wrócić ok. 1500 metrów do ul. Lipskiej.
Ciągłość przejazdu ma szczególne znaczenie dla służb ratowniczych, które aby
dotrzeć do chorego musiały już wielokrotnie zawracać kilka kilometrów i szukać innej
drogi.
Dodatkowym utrudnieniem dla mieszkańców ul. Stary Gaj stanie się niebawem
planowana likwidacja kolejnego przejazdu kolejowego w dzielnicy Zemborzyce, tym razem
w ulicy Pod Gajem.
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W związku z powyższym wskazanym byłoby wykupienie przez miasto części
poszczególnych działek i utworzenie przejazdu ulicą Stary Gaj na całej jej długości.
Zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o rozwiązanie tego życiowego problemu
mieszkańców mojej dzielnicy.

