Pisami

Rada Dzielnicy Tatary
20-213 Lublin; ul. Gospodarcza 32; tel.: +48 81 466 59 55 e-mail: dzielnicatatary@onet.eu

Uchwała nr 70/XXXVI/2017
Rady Dzielnicy Tatary
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie: Opinia w sprawie kładki dla pieszych nad Al. Tysiąclecia.
Na podstawie postanowień § 5, ust. 1, 2 oraz w związku z §13, ust. 1, p.4 Statutu Rady
Dzielnicy Tatary stanowiącego załącznik do Uchwały nr 633/XXIX/2009 Rady Miasta z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Tatary, Rada Dzielnicy
uchwala, co następuje:
§1
W związku z wprowadzonym zakazem wstępu - z powodu zaistniałych zagrożeń - na
kładkę nad Al. Tysiąclecia i informacją z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ok. 0,5milionowych kosztów ewentualnego jej remontu, Rada Dzielnicy rozważyła argumenty
przemawiające za remontem obiektu jak i jego stałym wyłączeniem z eksploatacji.
Po przeprowadzonej debacie (jak i po konsultacji z reprezentacją, m.in.
mieszkańców Osiedla Przyjaźni), Rada przychyla się do koncepcji stałego wyłączenia
obiektu z eksploatacji, Rada zarazem wnosi o natychmiastową rozbiórkę zarówno
schodów jak i pochylni umożliwiających wejście na kładkę w celach samobójczych (co
miało 2-krotnie miejsce w przeszłości, a było ułatwione brakiem osłon zabezpieczających
przed wyskoczeniem,); na kładce miały również miejsca napady rozbójnicze jak
i przypadki zrzucania przedmiotów na jadące niżej samochody.
Rada stoi zarazem na stanowisku, że zbudowane przejście ze światłami dla
pieszych z ul. Hutniczej na ul. Łęczyńska na poziomie jezdni, po modyfikacjach oraz
modernizacjach dojść do niego, z powodzeniem zastąpi uciążliwy dla pieszych obiekt
kładki, wymagający olbrzymich nakładów finansowych na jego remont.
§2
Rada wnosi do Zarządu Dróg i Mostów o podjęcie działań dotyczących kładki jak
określono w § 1.
Rada zrazem wnosi do Zarządu o podjęcie następujących działań poprawiających
dostępność do przejścia na poziomie jezdni, a mianowicie:
1. Zainstalowanie osłon/barierek w chodniku oddzielających strefę dla pieszych od
jezdni, szczególnie od strony ul. Hutniczej
2. Zlikwidowanie nierówności na
powstawanie kałuż po opadach

chodniku

na

wiadukcie,

powodujących

3. Zbudowanie przejścia dla pieszych z kostki brukowej od strony wyjścia/wejścia do
tunelu pod ul. Hutniczą od strony Osiedla Tatary, umożliwiającego przejście do
świateł w kierunku Osiedla Przyjaźni, poprzez likwidację nasypu, rozebranie
barierki (od strony wiaduktu).

4. Zbudowanie chodnika z kostki brukowej od świateł na przejściu dla pieszych od
strony Osiedla Tatary w kierunku budynku przy ul. Łęczyńskiej 57 z
rozgałęzieniem w kierunku budynku przy ul. Hutniczej 4a.
5. Zbudowanie 1,5- metrowego chodnika z kostki brukowej od
tunelu pod ul. Hutniczą w kierunku OBI.

wyjścia/wejścia

z

6. Remont chodnika (wymiana kostkę brukową) od wyjścia/wejścia z tunelu pod ul.
Hutniczą od strony stacji paliw w kierunku marketu „Biedronka, tj. fragmentu do
chodnika z kostki brukowej.
7. Remont/przebudowa schodów przy pochylni od strony Osiedla Przyjaźni (od
budynku przy ul. Przyjaźni 36) z jednoczesnym zmniejszeniem stopnia ich
pochylenia.
8. Dalszego analizowania poprawy synchronizacji przechodzenia pieszych przez dwa
przejścia, szczególnie od strony Osiedla Tatary (np. skrócenia czasu oczekiwania
na zapalenie zielonego światła).
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Tatary.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

