
Lublin, dnia 07.03.2012r. 

Rada Dzielnicy Szerokie 

Sz, P. Krzysztof Żuk 

Prezydent Miasta Lublin 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Pozwalamy sobie na przesłanie do Pana listu w tej właśnie otwartej formie. 

Istnieją co najmniej dwa powody dla których wybraliśmy taką właśnie formę komunikacji. 

Pierwszy z nich to nasza troska i chęć, aby sprawy o których będzie tutaj mowa, 

mogły stać się tematem powszechnej dyskusji w naszym mieście. 

Drugi powód to notoryczny brak odpowiedzi na pisma kierowane przez Radę 

Dzielnicy do Urzędu Miasta Lublin odnośnie różnego rodzaju spraw dotyczących naszej 

Dzielnicy i codziennych problemów Mieszkańców. 

Panie Prezydencie, 

Pana odwaga, upór i doświadczenie powodują to, że dzisiaj w naszym mieście 

rozpoczęło się lub niedługo znajdzie się w realizacji wiele inwestycji, które sprawią, że 

Mieszkańcom Lublina będzie się żyło lepiej i wygodniej. 

Wszystkie działania Urzędu Miasta Lublin powinny być prowadzone w taki sposób, 

aby osiągnąć powyższy cel. 

Jako Rada Dzielnicy otrzymujemy wiele sygnałów od Mieszkańców zaniepokojonych 

docierającymi informacjami dotyczącymi budowy przedłużenia Al, Solidarności. Pomimo 

naszej prośby z dnia 17 listopada 2011r. o zorganizowanie spotkania i przedstawienie analizy 

ruchu po zbudowaniu przedłużenia Al. Tysiąclecia nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. 

Poniżej w punktach postaramy się przedstawić wątpliwe kwestie dotyczące tej inwestycji. 

1. W dniu 22 czerwca 2009r. w siedzibie Rady Dzielnicy Szerokie została 

przedstawiona koncepcja budowy przedłużenia Al. Solidarności i przeprowadzone 

zostały konsultacje społeczne. Spotkanie z ramienia Urzędu Miasta Lublin 

współprowadziła ówczesna Dyrektor Wydziału Inwestycji - Pani Marzena 



Jodłowska i Pan inspektor Zbigniew Choduń, Przedstawiona koncepcja budowy 

obejmowała m.in. budowę węzła Sławin, co jest uwidocznione na 

wielkoformatowej mapie pozostałej po spotkaniu, a będącej obecnie w 

posiadaniu Rady Dzielnicy. 

Węzeł Sławin w zamyśle projektantów stanowi połączenie przedłużenia Al. 

Solidarności, przedłużenia ul. Głębokiej i przedłużenia ul. Bohaterów Monte 

Cassino (od strony Al. Kraśnickiej) wraz z umożliwieniem wjazdu na nią z ul. 

Nałęczowskiej. Do chwili obecnej nie została przedstawiona inna koncepcja tej 

inwestycji i nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy nasze uwagi zostały uwzględnione 

w opracowanym projekcie. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie i przekazanie 

opinii publicznej informacji, że inwestycja ta będzie realizowana w opisany wyżej 

sposób, zgodny z przedstawioną Mieszkańcom w trakcie konsultacji koncepcją. 

Szczegóły zaproponowanych rozwiązań przedstawia Załącznik Nr 1. 

2. 300, 400, a w końcu wstępnie 546 min1 zł ma kosztować zbudowanie przedłużenia 

Al. Solidarności o 5,8 km. Daje to średni koszt ponad 94 min zł za kilometr. Jest to 

prawie dwa razy więcej niż wynosi średni koszt budowy 1 kilometra autostrady w 

Polsce (ok. 50 min zł)2. Uprzejmie prosimy o przekazanie opinii publicznej 

informacji skąd wynika tak wysoki szacowany koszt budowy drogi dojazdowej do 

węzła drogi ekspresowej, który to odcinek i tak nie zapewni wyprowadzenia ruchu 

tranzytowego z kierunku od/do Rzeszowa. 

3. W świetle docierających do opinii publicznej informacji są małe szanse na szybkie 

powstanie odcinka obwodnicy Lublina od węzła Konopnica do węzła Dąbrowica 

(Załącznik 2). Brak tego odcinka obwodnicy będzie skutkował tym, że mimo 

zbudowania przedłużenia Al. Solidarności do węzła Dąbrowica, cały ruch 

tranzytowy z kierunku od/do Rzeszowa będzie jak do tej pory kierowany przez Al. 

Kraśnicką, Al. Sikorskiego, Wiadukt Poniatowskiego, Dzielnicę Czechów i dalej A. 

Spółdzielczości Pracy - kierunek na Białystok, przez Al. Kraśnicką, Al. Sikorskiego, 

Al. Solidarności - kierunek na Chełm i Zamość lub Al. Kraśnicką, Al. Sikorskiego, Al. 

Solidarności (w lewo) - kierunek na Warszawę. Tak więc budowa przedłużenia Al. 

Solidarności nie rozwiąże problemów komunikacyjnych zachodnich Dzielnic 

Lublina związanych z ruchem tranzytowym, Ruch tranzytowy stanowi duże 

obciążenie szczególnie dla Al. Kraśnickiej. Analizując dane z dokumentu 

„Generalny Pomiar Ruchu w 2010"( http://www.gddkia.gov.pl/pl/987/gpr-2010 ) 

można stwierdzić, że natężenie ruchu na wjeździe do Lublina od strony Kraśnika 

wygląda następująco: 

1 Źródło: http://www.kurier!ubelski.pl/artykul/468^^ 
solidarności,id,t.html 
2 Źródło: http://www.ekonomia24.pl/artvkul/706254,762259-lle-kosztuie=budowa-l-km-autostradv.html?p=2 

http://www.gddkia.gov.pl/pl/987/gpr-2010
http://www.ekonomia24.pl/artvkul/706254,762259-lle-kosztuie=budowa-l-km-autostradv.html?p=2
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Z powyższych danych wynika, że suma pojazdów - lekkie samochody ciężarowe, 

samochody ciężarowe z przyczepą i bez przyczepy poruszających się Al. Kraśnicką -

wynosi 2939 pojazdów na dobę. 

Zatem, przyjmując z praktyki, że ruch tranzytowy stanowi 50% ogólnego ruchu, daje 

to ok. 735 pojazdów na dobę jadących w jedną stronę. Licząc statystycznie daje to ok. 

30 pojazdów na godzinę (przyjmując, że ruch rozkłada się równomiernie we 

wszystkich godzinach w ciągu doby - jak wiemy z praktyki tak nie jest). 

Podsumowując, można stwierdzić, że co dwie minuty od strony Kraśnika w Al. 

Kraśnicką wjeżdża jeden samochód ciężarowy jadący tranzytem przez Lublin, co przy 

licznych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, w godzinach porannego i 

popołudniowego szczytu daję ciągły ruch pojazdów ciężarowych jadących tranzytem 

bez możliwości zjazdu na obwodnice Lublina. 

Jak można przynajmniej częściowo rozwiązać ten problem? 

Zdaniem Rady Dzielnicy Szerokie rozwiązaniem tego problemu jest budowa 

przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino od ul. Wojciechowskiej do węzła Sławin 

na przedłużeniu Al. Solidarności (Załącznik 1 - kolor zielony) i skierowanie tą drogą 

ruchu tranzytowego na obwodnice. 

Budowa tego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino dałaby również możliwość 

dojazdu do obwodnicy i drogi ekspresowej S17 Mieszkańcom zachodnich dzielnic 

Lublina, bez konieczności pokonywania Al. Kraśnickiej, Al. Sikorskiego i Al. 

Solidarności. 

Prosimy o jasne stanowisko w tej bardzo istotnej dla Mieszkańców Zachodnich 

Dzielnic Lublina sprawie. 

4. W trakcie budowy przedłużenia Al. Solidarności będzie wymagana zmiana 

organizacji ruchu z kierunku od i do Warszawy, w tym m.in. czasowe zamknięcie 

Al. Warszawskiej. Uprzejmie prosimy o przekazanie opinii publicznej informacji w 

jaki sposób na czas budowy zostanie przeorganizowany ruch samochodowy w 

rejonie budowy, z uwzględnieniem tego którędy będą dostarczane materiały do 

budowy. 



5. Sprawy pozostające bez odpowiedzi 
a. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu Nałęczowska - Sławin -

Gnieźnieńska 

Na spotkaniu Pana Prezydenta z Mieszkańcami Dzielnicy Szerokie w dniu 

19.09.2011r. sprawa tego skrzyżowania była podnoszona przez 

Mieszkańców. Już w 2009 roku przy okazji doniesień prasowych o 

uruchomieniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Elsnera, 

Szeligowskiego, Choiny i Związkowej3 oraz kilkakrotnie później 

zwracaliśmy się do Urzędu miasta Lublin o poprawę bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniu Nałęczowska - Sławin - Gnieźnieńska. Zwracaliśmy uwagę, 

że zgodnie z informacjami uzyskanymi od Policji na tym skrzyżowaniu 

doszło do 54 stłuczek i kolizji w samym tylko sierpniu 2009r. Jednak za 

każdym razem nasze prośby były odrzucane. Prosimy o informacje jaka 

jest szansa na modernizacje tego skrzyżowania i zapewnienie większego 

bezpieczeństwa ruchu. 

b. Zmiana ukształtowania terenu („ Znikające wąwozy") 

Wielokrotnie jako Rada Dzielnicy zwracaliśmy w pismach do Urzędu 

Miasta Lublin uwagę na zasypywanie ziemią, gruzem i odpadami 

niewiadomego pochodzenia wąwozów znajdujących się na terenie naszej 

Dzielnicy oraz niekontrolowaną przez to zmianę ukształtowania terenu. W 

tej sprawie odnotowujemy notoryczny brak reakcji na nasze pisma. W 

Uchwale RM Lublin nr 1641/LIII/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 roku w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Lublin - część I w §23 p. l czytamy: „Wprowadza się zakaz prowadzenia 

prac niwelacyjnych i nadsypywania terenu w sposób utrudniający odpływ 

wód opadowych, a także radykalnie zmieniających naturalne uformowaną 

rzeźbę terenu/' Śledząc doniesienia prasowe odnosimy wrażenie, że 

problem ten dotyczy wielu miejsc w Lublinie (Konstatynów, Botanik). 

Szczycenie się przez Urząd Miasta Lublin tytułem Mecenasa Polskiej 

Ekologii4 zobowiązuje do przestrzegania praw ustanowionych przez 

władze Lublina w tym zakresie. Prosimy przedstawicieli Urzędu Miasta 

Lublin o pilne zorganizowanie wizji lokalnej w celu przeglądu miejsc gdzie 

zostało złamane prawo oraz zobowiązania właścicieli posesji do 

przywrócenia terenów do stanu pierwotnego. 

A . 

3 Źródło: http://www.kurierlubelski.p!/artvkul/^ 
Źródło: http://www.um.lublin.p>/um/index.php?t=200&id=161737 



Pragniemy ponadto zwrócić uwagę na degradację terenu doliny 

Czechówki, wynikającą z budowy przedłużenia al. Solidarności. Pomiędzy 

ul. Jaśminową, i ul. Sławin z jednej strony, a skansenem wraz z częścią ul. 

Wądolnej zostanie zniwelowane zbocze najwyższego wzniesienia w 

Lublinie. Prosimy o udzielenie informacji w jaki sposób zostanie 

zabezpieczone zbocze przed osuwaniem się ziemi w kierunku nowej trasy. 

c. Szkoła - teren przy ul. Lędzian 
Prosimy o udzielenie konkretnej informacji kiedy Urząd Miasta Lublin 

będzie dysponentem (właścicielem) całego terenu przy ul. Lędzian 

przeznaczonego pod budowę szkoły i przedszkola. Zgodnie z wypowiedzią 

przedstawiciela UM Lublin z dnia 11.03.2009r. - cytat: „- Szerokie ma plan 

zagospodarowania przestrzennego - informuje Andrzej Wojewódzki, dyr. 

Wydziału Gospodarowania Mieniem U ML. - W tym miejscu nie może 

powstać nic innego niż szkoła publiczna."5 

d. Szkoła - projekt 
W piśmie z dnia 21 stycznia 2010r. będącym odpowiedzią na pismo UM 

Lublin z dnia 30.12.2010r. wskazaliśmy nasze uwagi do koncepcji projektu 

szkoły w Dzielnicy Szerokie. Środki na opracowanie projektu szkoły, 

zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawiciela UM Lublin, 

były zarezerwowane w 2010 roku6. Prosimy o informacje, dlaczego projekt 

szkoły w Dzielnicy Szerokie nie został do tej pory przekazany do 

zaopiniowania przez Radę Dzielnicy? 

e. Szkoła - szkoła na Sławinie - dlaczego tak „szybko" się buduje 

W trakcie spotkania z Mieszkańcami Dzielnicy w dniu 19 września 2011r. 

Pan Prezydent stwierdził, że Lublina nie stać na budowanie dwóch szkół 

równolegle - chodzi o szkołę w Dzielnicy Sławin i w Dzielnicy Szerokie oraz 

że jako pierwsza będzie budowana szkoła w Dzielnicy Sławin. Nie wiemy 

jakie przesłanki zadecydowały o wyborze jako pierwszej szkoły na Sławinie 

chociaż cytat: „Sytuacja Sławina jest bardziej skomplikowana. - Dzielnica 

nie ma planu zagospodarowania przestrzennego - tłumaczy Marek 

Młynarczyk, z-ca dyr. Wydz. Inwestycji Urzędu Miasta. - To oznacza, że 

procedura związana z opracowaniem dokumentacji technicznej tej 

podstawówki będzie dłuższa niż w przypadku Szerokiego7". Z doniesień 

prasowychS wynika, że budowa szkoły na Sławinie rozpoczęła się w roku 

2011, a rok 2012 powinien być przełomowy dla tej budowy. Patrząc na 

doświadczenia różnych pomiotów budujących w Lublinie podobnego typu 

obiekty, cykl budowy takiego obiektu zamyka się okresem kilkunastu 

5 Źródło: http://www.kurierlubelski.pl/artvkul/92981.spor-o-szkolv-na-szerokiemJd,t,html 
6 Źródło: http://www.kurierlubelski.pl/artvkul/229278,beda-szkolv-na-slawinie-i-szerokiemj 
7 Źródło: http://www,kurierlubelski.pi/artykuł 
8 Źródło: http://www.kurierlubelski.pl/artvkul/357482tna-slawinie-powstanie-szkola-pod 

http://www.kurierlubelski.pl/artvkul/92981.spor-o-szkolv-na-szerokiemJd,t,html
http://www.kurierlubelski.pl/artvkul/229278,beda-szkolv-na-slawinie-i-szerokiemj
http://www.kurierlubelski.pl/artvkul/357482tna-slawinie-powstanie-szkola-pod


miesięcy. Czy zatem budowa szkoły w Dzielnicy Szerokie rozpocznie się w 

2013 roku? Prosimy o konkretną odpowiedź, gdyż budowa szkoły w 

Dzielnicy Szerokie nie może być „zakładnikiem" szkoły na Sławinie. 

f. Budowa dróg 

Zgodnie z Uchwałą nr 872/XXXVII/20Q6 Rady Miasta Lublin z dnia 26 

stycznia 2006 zmieniającej Uchwałę numer 196/XV!!l/95 - dnia 31 grudnia 

2012 mija kolejny termin zakończenia budowy infrastruktury w Dzielnicy 

Szerokie. Prosimy o informację w jakim procencie miasto wykonało 

uchwałę i czy przewiduje się zwiększenie środków na budowę ulic w 

Dzielnicy Szerokie, dla których mieszkańcy, w ramach społecznych 

komitetów, przygotowali dokumentację techniczną budowy. W naszej 

dzielnicy na budowę oczekują ulice: dokończenie ulicy Sławin, ul. Ślężan 

(jako kontynuacja budowy ulic w ramach Komitetu Społecznego 

obejmującego ulice: Ślężan, Szerokie, Lubuszan, Połabian), ul. Goplan, ul. 

Polan, ul. Biskupińska (od ul. Gnieźnieńskiej do granic miasta), ul. św. 

Wojciecha, ul. Lędzian (od ul. Sławin do ul. Ślężan), ul. Strumykowa (od ul. 

Nałęczowskiej do ul. Lędzian), ul. Lędzian (od ul. Sobótki do ul. 

Strumykowej), ul. Biskupińska (od ul. Nałęczowskiej do ul. Gnieźnieńskiej), 

ul. Opolan, ul. Siewierzan, ul. Wygon, ul. Ziemowita, ul. Główna. 

Wielokrotnie podejmowaliśmy również kwestię budowy zbiorczego kanału 

kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej oraz wskazywaliśmy na możliwość 

sfinansowania tej inwestycji w ramach realizowanego projektu unijnego. 

Prosimy o podanie informacji o możliwym terminie realizacji tej inwestycji. 

g. Komunikacja miejska 

Na wielokrotnie już wspominanym spotkaniu z dnia 19 września 2011 

otrzymaliśmy zapewnienie, że kursowanie komunikacji miejskiej w 

dzielnicy Szerokie ulegnie poprawie. Niestety, Zarząd Transportu 

Miejskiego nie widzi możliwości zwiększenia częstotliwości kursowania 

istniejących linii, a także stworzenia nowej z powodu braku pętli 

autobusowej w granicach miasta. Prosimy o wskazanie sposobu 

rozwiązania powyższego problemu. 

W nadziei na szybkie odniesienie się do poruszonych w liście kwestii, 

Pozostajemy z poważaniem 
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