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Pan
Jarosław Pakuła
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Dotyczy sprawy: BRM-II.0003.1.86.2015

W odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Miasta Lublin Pana Jarosława Pakuły
informuję, że dokumenty na realizację zadania od Zarządu Dróg i Mostów, Wydział Inwestycji i
Remontów otrzymał 04.03.2015 roku.
Po analizie otrzymanych dokumentów stwierdzono, że nie ma możliwości zrealizowania
niniejszego zadania na działkach objętych „wnioskiem projektu do budżetu obywatelskiego”,
gdyż warunki do projektowania wydane przez ZDiM w Lublinie określiły minimalną szerokość
ciągu 3,5m, a minimalna szerokość działki nr 680 wynosi 3m.
W związku z powyższym w dniu 07.04.2015 r wystąpiono do Polskiego Związku
Działkowców o zgodę na zajęcie części działek będących w sąsiedztwie inwestycji w celu
wykonania ciągu pieszo-rowerowego z towarzyszącą infrastrukturą o parametrach zgodnych z
przepisami. W dniu 09.04.2015 r wystąpiono również do Wydziału Planowania o wydanie
wypisu i wyrysu z MPZP na sąsiednie działki.
Wypis i wyrys z MPZP do Wydziału IR wpłynął w dniu 05.05.2015 r, natomiast
stanowisko od Polskiego Związku Działkowców w dniu 03.06.2015 r.
Zgoda od PZD pozwoliła wystąpić do Wydziału Geodezji o wszczęcie procedury
wydzielenia geodezyjnego niezbędnego obszaru pod inwestycję, w związku z czym w dniu
08.06.2015 r. wystąpiono z powyższą prośbą do Wydziału Geodezyjnego.
Zgoda od PZD nie jest wystarczająca do złożenia oświadczenia o dysponowaniu
nieruchomością na cele budowlane niezbędnego do wszczęcia procedury przetargowej.
W dniu 09.06.2015 r. ponownie wystąpiono do Polskiego Związku Działkowców o
właściwe stanowisko, które otrzymaliśmy 19.06.2015 r.
Obecnie trwają prace związane z określeniem wartości inwestycji oraz z tworzeniem
Programu Funkcjonalno – Użytkowego.
Wszczęcie procedury przetargowej w celu wybrania wykonawcy planuje się na początku
lipca 2015 r.
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Jednocześnie informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją oraz potrzebą uzyskania
wielu uzgodnień i decyzji podczas projektowania jak i dokonania formalnego podzielenia
działek geodezyjnych istnieje zagrożenie dotrzymania terminu realizacji inwestycji do końca
2015 roku.
Proponuje się przesunięcie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych na rok
2016.

Zastępca Prezydenta
Artur Szymczyk
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