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Pan
Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

za pośrednictwem
Pana
Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

INTERPELACJA
dot.: utworzenia przejścia przez tory kolejowe Lublin-Stalowa Wola na wysokości
posesji Janowska 57a - słupek kolejowy nr 38

Panie Prezydencie,
zwrócili się do mnie mieszkańcy ulic: Stary Gaj i Janowskiej, w dzielnicy Zemborzyce,
z prośbą o podjęcie przez Urząd Miasta Lublin działań mających na celu utworzenie
przejścia przez tory kolejowe (kopia pisma mieszkańców w załączeniu).
W związku z modernizacją linii kolejowej Lublin-Stalowa Wola PKP zamierza
zlikwidować kolejny przejazd w naszej dzielnicy w ul. Pod Gajem. Spowoduje to
pozbawienie mieszkańców ul. Stary Gaj dogodnego dojścia do ul. Janowskiej, a tym
samym dostępu do komunikacji miejskiej. Do najbliższego przystanku w rejonie ul. Lipskiej
lub ul. Janowskiej (most kolejowy) mieszkańcy będą musieli pokonać odległość około
1400 metrów, co jak wynika z pisma, będzie praktycznie niemożliwe szczególnie dla osób
starszych.
Ta niekorzystna sytuacja dotyczy także uczniów uczęszczających do Szkoły
Podstawowej nr 30 i Gimnazjum nr 3, jak również pozostałych mieszkańców
korzystających ze służby zdrowia, apteki, centrum handlowego, przedszkoli i kościołów.
Nieurządzona ul. Stary Gaj w tej części prowadzi przez las, ogródki działkowe,
zarośla i wysokie trawy, co przy braku oświetlenia stwarza zagrożenie bezpieczeństwa.
Mieszkańcy swoją szansę upatrują w utworzeniu przedmiotowego przejścia i proszą Pana
Prezydenta o podjęcie rozmów w tej sprawie z Dyrekcją PKP.
Nieformalne, zwyczajowe przejście w tym miejscu służy mieszkańcom od zawsze
i nigdy nie było tam żadnego wypadku. Z pewnością jest to efekt dużej rozwagi
i odpowiedzialności mieszkańców.

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.

Po wiadomości:
1. I----- K-----ul. -----------------, Lublin tel.: -------------------- z prośbą o poinformowanie zainteresowanych mieszkańców
2. Rada Dzielnicy Zemborzyce

