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INTERPELACJA
w sprawie: budowy chodnika wzdłuż Osmolickiej, na odcinku od skrzyżowania jej
z drogą na Mętów do granic lasu Dąbrowa
W nawiązaniu do zgłoszonego zapytania na sesji Rady Miasta w dniu 6 września br.,
a także do moich wcześniejszych interpelacji (ostatnia z 12.05.2017) oraz wniosków
składanych od kilku lat do budżetu miasta, zobligowany także petycją mieszkańców ul.
Osmolickiej w dzielnicy Zemborzyce, proszę w Ich imieniu o wprowadzenie do Budżetu
Miasta na 2019 r. zadania „budowa chodnika" wzdłuż ul. Osmolickiej na odcinku o długości
280 m od drogi do Mętowa do granicy lasu Dąbrowa.
Uzasadnienie
Mieszkańcy od wielu lat wykazują dużą aktywność w kierunku budowy tego
chodnika. Przedkładane przez nich argumenty (petycja w załączeniu i podpisy) są
niepodważalne i całkowicie zasadne. Ulica Osmolicka jest drogą powiatową. Ze względu
na prowadzone prace remontowe w ul. Abramowickiej i na trasie Lublin - Biłgoraj nastąpiło
radykalne zwiększenie natężenia ruchu i wzrosło niebezpieczeństwo pieszych na tej ulicy.
Ulicą Osmolicką, dalej Cienistą i Krężnicką wiedzie najkrótsza trasa do obwodnicy Lublina.
Jak piszą mieszkańcy to ułatwienie dla kierowców stało się dla nich zmorą dnia
codziennego, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Wczesny zmrok, opadające liście,
deszcz czy śnieg, wypełniają nierówności w jezdni i w poboczu. O wypadek w takiej
sytuacji nie jest trudno.
Biorąc pod uwagę przytoczone uzasadnienie mieszkańców i ich skierowaną do
mnie petycję, proszę Pana Prezydenta o podjęcie działań, celem wykonania tego
chodnika. W przypadku gdyby środki w budżecie miasta na 2018 r., w dziale

dokumentacja przyszłościowa, na to pozwalały, to proszę o przygotowanie dokumentacji
technicznej budowy tego chodnika jeszcze w tym roku.
Jednocześnie informuję Pana Prezydenta, że jako Radny zgłoszę to zadanie
inwestycyjne w swoich wnioskach do budżetu miasta na 2019 r.
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Petycja w sprawie budowy chodnika

My niżej podpisani mieszkańcy ul. Osmolickiej apelujemy do Pana Radnego o
za\\nioskowanie do Rady Miasta Lublin, udzieleniepoparcia dla wniosku o uruchomienie w
ramach środków pozostających w dyspozycji Rady Dzielnicy zadania polegającego na budowie
chodnika wzdłuż ulicy Osmolickiej na odcinku od skrzyżowania drogi Osmolicka-Ylętów do
granicy lasu Dąbrov,;a. Przybliżona długość pobocza wynosi około 300 metrów.
Budowa tego chodnika jest potrzebą pilną i nie cierpiącą zwłoki z uwagi na istotne zmiany w
natężeniu ruchu. Ulica przy. której mieszkamy ma charakter drogi \vylotowej \V stronę gmin
Bychawa, Strzyżewice. Dotychczas ruch pojazdóvv na ulicy był dla nas mieszkańców i pieszych
uciążlhvy ale pozwalał poruszać się wzdłuż niej poboczem.
Od kilku miesięcy sy1uacja uległa znacznemu pogorszeniu a natężenie ruchu drastycznie \vzrosło.
Jest tak intensywne, że przejście na drugą stronę jezdni bywa niemożliwe przez dłuższy czas ze
\vzględu na ciąg pojazdów przemieszczających się w stronę Miasta a po południu w kierunku
przeci'wnym. Nie pozwala nawet na bezpieczne dotarcie do przystanków komunikacji miejskiej czy
nowo ot,:vartego sklepu sieci Stokrotka. Na całym odcinku nie ma pasów dla pieszych poza jednym
świeżo wybudowanym w okolicy nowo otwartego sklepu.
Na te utrudnienia decydujący wpływ miały dv;a istotne v.:·darzenia: przeniesienie ruchu z mvagi
na remont trasy Lublin- Biłgoraj oraz budowa i otwarcie obwodnicy Lublina. Na naszą ulicę pada
v.-ybór wielu kierowców poruszających się od strony Przemyśla jako najkrótszej drogi do
obwodnicy Lublina. Trasa przez ulice OSMOLICK.Ą. Cienistą i Zemborzyce Tereszyńskie
umożliwia \\jazd na obwodnicę w kierunku Warszawy i v,· kierunku Rzeszów. Cłat,vienia dla
kierowców stały się dla nas zmorą dnia codziennego. Należy dodać, że jest to intensy,\ny ruch
samochodów poruszających się z szybkością jak w terenie niezabudowanym, co dodatkowo
stanowi bezpośrednie zagrożenie życia dla poruszających się poboczem pieszych.
Ogromny niepokój, strach niesie zbliżająca się pora jesienno-zimowa a ,uaz z nią szybkie
zapadanie zmroku i opady. Wóv.·czas pobocze staje się błotniste a miszczona nawierzchnia drogi
wypełnia się licznymi kałużami. W takich warunkach o nieszczęśliwy \\")·padek nietrudno.
Chcąc uniknąć tragedii kierujemy niniejszy apel. licząc na Państwa wsparcie.
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