
Projekt protokołu 5/V/2019  

 V posiedzenia Rady Dzielnicy Stare Miasto w Lublinie 

 

Przewodniczący obrad: Zygmunt Ostrowski 

Miejsce posiedzenia: Siedziba Rady Dzielnicy Stare Miasto, ul. Jezuicka 14/1 

Protokołuje: Marcin Błaziak 

Data posiedzenia: 30 lipca 2019r. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Omówienie sprawy lokalizacji pojemników półpodziemnych oraz podziemnych na terenie 

Starego Miasta 

4. Dyskusja w sprawie Giełdy Staroci 

5. Rozmowa z przedstawicielem Straży Miejskiej na temat zakłócania porządku oraz ciszy nocnej na 

terenie Starego Miasta 

6. Zatwierdzenie protokołu 3/III/2019 

7. Wybór osób pełniących dyżur w miesiącu sierpień 

8. Wolne wnioski 

9. Zamknięcie obrad 

W dniu 30 lipca 2019r. w siedzibie Rady Dzielnicy Stare Miasto w Lublinie przy ul. Jezuickiej 14/1 

odbyło się V posiedzenie Rady oraz Zarządu Dzielnicy Stare Miasto. Początkowo obecnych było 7 

radnych (w dalszej części zebrania dołączyło kolejnych 4 radnych, potwierdzeniem tego jest lista 

obecności załączona do protokołu.) Na posiedzeniu obecni byli goście a mianowicie przedstawicielki 

Wydziału Ochrony Środowiska, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marcin Nowak oraz Manager 

Dzielnicy Śródmieście oraz Stare Miasto Marek Poznański. 

AD. 1 

V posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Zygmunt Ostrowski, przywitał przybyłych gości oraz 

przedstawił proponowany porządek obrad. 

AD. 2 

Odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia obrad. 

Za: 7 głosów 



Przeciw: 0 głosów 

Wstrzymali się: 0 głosów 

Radni zgodnie przyjęli porządek obrad. 

AD. 3 

W sprawie lokalizacji pojemników półpodziemnych na terenie Starego Miasta głos zabrał 

Przewodniczący Zarządu, przedstawił swoją propozycję lokalizacji przypomniał że Rada Dzielnicy 

prowadzi tą sprawę od poprzedniej kadencji po czym oddał głos Markowi Poznańskiemu – 

managerowi dzielnicy Śródmieści oraz Stare Miasto. To właśnie On na tą chwilę zajmuję się tą 

sprawą. Potwierdził, że w tych miejscach które wyznaczyła Rada Dzielnicy byłaby możliwość odbioru 

odpadów. Odbiór odbywałby się przy pomocy śmieciarki wyposażonej w wyciągarkę HDR w 

miejscach do tego przystosowanych. Koszt wiat (jeden system) stanowi kwotę 18 tyś. Netto. Tu padło 

pytanie od Przewodniczącego Zarządu czy Wydział Ochrony Środowiska jest w stanie rozpisać 

przetarg na postawienie tych pojemników? Jedyną wadą przy wywozie odpadów będzie wjazd 

ciężkich pojazdów, które niszczą bruk na staromiejskich ulicach. Głos zabrała delegat Wydziału 

Ochrony Środowiska Miasta Lublin, która zakomunikowała że po rozmowach z firmami zajmującymi 

się wywozem odpadów pojemnik musi mieć pojemność 800 L. W sytuacji niestandardowych 

pojemników wszystko pozostaje w geście Rad Dzielnic. W ofercie Wydziału nie ma dostawiania 

pojemników oraz finansowania wiat. Delegatki Wydziału stanowczo stwierdziły, że pojemniki 

półpodziemne wyglądałyby estetyczniej i poprawiłyby wizerunek dzielnicy. Jedyną przeszkodą jest 

duża różnica w cenie. Rada Dzielnica zadeklarowała, że odbędą się konsultacje z mieszkańcami oraz 

przedsiębiorcami w sprawie lokalizacji danych pojemników. Zostało postawione kolejne pytanie czy w 

ramach odbioru odpadów może być jeden operator (chodzi o firmę zajmującą się wywozem). 

Delegatka przedstawiła sprawę jasno, a mianowicie, że odbiór odpadów od przedsiębiorców odbywa 

się ilościowo natomiast mieszkańcy dzielnicy odpady mają naliczane ryczałtowo. W przerwie dyskusji 

do trwającego zebrania dołączyli następujący radni:  Agata Włodarczyk, Izabela Waleczek-Bartnik, 

Wiesław Koc, Zofia Kośka oraz Adrian Dang Xuan. Wracając do tematu głównej dyskusji sprawa 

wygląda następująco Rada Dzielnicy musi dogadać się z każdym przedsiębiorcą . Padło kolejne 

pytanie czy ustawa daje możliwość budowania pojemników półpodziemnych? Ustawa mówi, że 

można tylko i wyłącznie sfinansować pojemników wolnostojących. Nie obejmuje budowy 

pojemników półpodziemnych oraz budowy wiat. W zaistniałej sytuacji Rada Dzielnicy sama musi 

sfinansować to przedsięwzięcie. Wydział Ochrony Środowiska może objąć pilotaż nad projektem, 

projekt musi być podpięty pod budżet miasta Lublin. Pełne poparcie Rada dostaje od 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pana Marcina Nowak, który ma pomóc i wesprzeć dzielnicę 

Stare Miasto. 

AD. 4 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Nowak, który ciepłymi słowami pochwalił pomysł giełdy staroci na 

ul. Kowalskiej, wystosował także prośbę o przeniesienie giełdy na Błonia Zamkowe (tylko i wyłącznie 

w miesiącu sierpniu). Jeżeli będą jakieś uwagi na temat organizacji w tym miejscu giełdy staroci, ten 

temat w trybie natychmiastowym zostaje zamknięty. Odbyło się głosowanie za „jednorazowym 

odbyciem się Giełdy Staroci na Błoniach Zamkowych. Oto wyniki: 



Za: 10 głosów 

Przeciw: 0 głosów 

Wstrzymali się: 1 głos 

Prośba o jednorazowe odbycie się giełdy na Błoniach Zamkowych została przegłosowana. 

AD. 5  

Po konsultacjach przeprowadzonych na zebraniu z dzielnicowych Straży Miejskiej radni zgodnie 

ustalili, że w dużym stopniu notorycznie zakłócana jest cisza nocna przy ul. Furmańskiej 3/7, 9/11, na 

całym terenie Starego Miasta, terenie Arkad tj. plac pomiędzy Cefarmem a ul. Olejną 5, podwórko na 

pl. Dominikańskim . 

Zgłoszono wniosek o 5 minutową przerwę. Wniosek został poddany głosowaniu: 

Za: 10 głosów 

Przeciw: 0 głosów 

Wstrzymali się: 1 głos 

Wniosek  został przegłosowany. Nastąpiła przerwa. Po przerwie posiedzenie zostało wznowione. 

AD. 6  

Nastąpiło głosowanie za przyjęciem protokołu 3/III/2019 

Za: 11 głosów 

Przeciw: 0 głosów 

Wstrzymali się: 0 głosów 

AD. 7  

1 sierpień – Dariusz Wojewódzki 

8 sierpień – Marcin Błaziak 

22 sierpień – Agata Włodarczyk, Izabela Waleczek-Bartnik 

29 sierpień – Marek Michalik, Adrian Dang Xuan 

AD. 8 

Mieszkaniec wystosował prośbę, w której prosił o wjazd rowerami na teren dzielnicy Stare Miasto. 

Rada Dzielnicy zobowiązała się do zapoznania się ze sprawą oraz zadeklarowała, że zwróci się z 

prośbą do Wydziału Organizacji Ruchu Urzędu Miasta Lublin. Radni poprosili o zajęcie się sprawą 

„niechcianego” lokatora zamieszkującego kamienicy przy ul. Rynek 14.  

AD. 9  



Nastąpiło zakończenie V posiedzenia Rady Dzielnicy Stare Miasto, Ustalono termin następnego 

zebrania na dzień 29 sierpnia o godz. 18. 


