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Odpowiadając na pytania złożone podczas XXXVII sesji Rady Miasta Lubartów w dniu
29 czerwca 2018 roku informuję, że :
1. Realizacja projektów na 2017 rok na działkach miejskich przy ul. Batalionów Chłopskich,
obejmująca boiska do siatkówki plażowej, eko - stadion oraz siłownię plenerową, znajduje
się na etapie uzyskiwania zgody na realizację inwestycji. Aktualnie do Wojewody
Lubelskiego wniesione zostało odwołanie od decyzji Starosty Lubartowskiego z dnia 12
czerwca br. wnoszące sprzeciw do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających
pozwolenia na budowę, polegających na budowie boisk sportowych i siłowni plenerowej
przy ul. Batalionów Chłopskich.
2. Budowa ścieżek rowerowych w Lubartowie, realizowana w ramach projektów Mobilny
LOF, znajduje się na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę w odniesieniu do ścieżek w
ulicach: Lubelska, Rynek I, Słowackiego, Piaskowa i Łąkowa - złożono dwa odrębne
wnioski, oraz na etapie uzgodnień dokumentacji w zakresie ścieżek planowanych wzdłuż
torów kolejowych.
3. Realizacja projektu - Budowa placu zabaw na działce 93/1 obr. 7 Śródmieście w Lubartowie
znajduje się na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Wykonawca projektów
i dokumentacji został wyłoniony w drodze zamówienia publicznego.
4. Dnia 20 lipca 2018 r zostało unieważnione postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację oświetlenia ulicznego
w Lubartowie" z uwagi na fakt złożonych ofert znacznie przekraczających kwotę 2775 814,
76 PLN, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Ze względu na brak pozwolenia na budowę ścieżek rowerowych ( pkt 2) oraz unieważnienia
postepowania
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Modernizację oświetlenia ulicznego w Lubartowie"( pkt. 4), Urząd
Miasta Lubartów na tym etapie realizacji w/w programów, nie jest w stanie określić
parametrów koniecznych do wykonania projektu pn. "Budowa zestawów inteligentnego
podświetlanego znaku D-6 z systemem zasilania solarnego dla pieszych".
6. Planowana budowa parkingu przy ul. Popiełuszki koliduje z planem realizacji programu
Mieszkanie Plus. Miasto Lubartów ogłosiło nabór wniosków na przedmiotowy program.
190 rodzin chce wziąć udział w tym programie. Bank Gospodarstwa Krajowego w
Warszawie zaakceptował warunki uruchomienia programu Mieszkanie Plus w Lubartowie.
Następny krok tj. przekazanie nieruchomości przeznaczonej na budowę tych mieszkań
należy do Miasta Lubartów.

