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Lublin, 8 grudnia 2015 r.

Pan Leszek Daniewski
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem

Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.259.2015

Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na interpelację z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia
pomocy Lubelskiemu Klubowi Morsów (LKM) informuję, co następuje.
Z informacji uzyskanych od spółki MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie sp. z o.o. wynika,
że pracownicy Spółki pozostają w kontakcie z przedstawicielami Lubelskiego Klubu
Morsów. Wspólnie przeprowadzili wizję lokalną nad Zalewem Zemborzyckim. Na dzień
7 grudnia 2015 r. zostało zaplanowane ustawienie odnowionego i bardziej stabilnego
pomostu na Bystrzycy poniżej zapory. Z pomostu będą mogli korzystać także
przedstawiciele LKM. Pomost będzie wyposażony w nowe poręcze i trapy, pomocne do
wejścia i wyjścia z wody. Do pomostu zostanie przytwierdzona drabinka. Spółka
popiera inicjatywę powstania przebieralni na nabrzeżu, jednak jej powstanie uzależnia
od uzgodnień Klubu z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Spółka będzie
wspierała inicjatywy promujące zdrowy tryb życia oraz aktywne formy wypoczynku.
W odniesieniu do projektu utworzenia przebieralni należy wziąć pod uwagę
zarówno aspekty prawne, jak i ekonomiczne.
Miejsce wskazane do kąpieli przez Lubelski Klub Morsów - nabrzeże Bystrzycy
przy zaporze Zalewu Zemborzyckiego- objęte jest ograniczeniem w sposobie
zagospodarowania wynikającym z faktu umiejscowienia w obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią (woda Q10%, Q0,1%), obszarze wody Q0,2% oraz w obszarze
zagrożonym zalaniem w przypadku przerwania tamy na Zalewie Zemborzyckim.
Zgodnie z art. 88l ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015. 496
j.t. ze zm.), na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się
wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub
zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:
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1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych,
z wyjątkiem dróg rowerowych;
2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby
regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin
rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk;
3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonania innych
robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu
morskiego, budową, przebudową lub remontem drogi rowerowej, a także
utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpożarowych
wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynności związanych
z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego.
Proponowane działania dotyczą doliny Bystrzycy, która podlega ochronie
w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. W takiej sytuacji należałoby
się zastanowić nad zastąpieniem brukowania podestem z drewna, który umożliwi
infiltrację wód do gruntu.
Podsumowując, należy wskazać, że na wskazanym przez LKM i Pana Radnego
miejscu, nie powinny być realizowane obiekty kubaturowe. Obiekty takie powinny być
realizowane poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
Pozostaje
jeszcze
aspekt
finansowy
omawianego
przedsięwzięcia.
W tegorocznym budżecie spółki, jak też Miasta Lublin, nie przewidziano środków
finansowych na realizację tego typu inwestycji. Warto wskazać na możliwość
pozyskania środków na przedmiotową infrastrukturę, poprzez Budżet Obywatelski.
Wprawdzie druga edycja tego przedsięwzięcia w 2015 r. już się zakończyła, ale
w pierwszym półroczu 2016 r. pojawi się możliwość zgłaszania kolejnych projektów
(małe projekty realizują zadania do 500.000 zł.).
Zastępca Prezydenta
Miasta Lublin
Artur Szymczyk
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