
NOTATKA

W dniu 13 lutego 2017 r. w Zespole Szkół nr 8 w Lublinie odbyło się spotkanie konsultacyjne
z mieszkańcami  dotyczące  "Koncepcji  programu  rewitalizacji  i  zagospodarowania  doliny  rzeki
Bystrzycy". Uczestnicy spotkania według załączonej listy obecności.

Przebieg spotkania:

Spotkanie rozpoczął Radny Rady Miasta Lublin Pan Leszek Daniewski, który przywitał obecnych
oraz  poinformował,  że  spotkanie  zostało  zorganizowane  na  prośbę  mieszkańców  rejonu  ulicy
Janowskiej w ramach ogłoszonych 10 stycznia 2017 r. konsultacji społecznych.

Następnie oddał głos Doradcy Prezydenta Miasta Lublin ds. rewitalizacji doliny Bystrzycy Panu
Zdzisławowi Strycharzowi, który wspomniał o zasadności opracowania projektu obejmującego cały
odcinek doliny Bystrzycy w granicach Lublina, mającego za zadanie "przywrócenie rzeki miastu".
Podkreślił, że proponowane inwestycje będą lokalizowane na działkach stanowiących własność
Gminy Lublin bądź Skarbu Państwa a „Koncepcja...” ma formę otwartą na sugestie i uwagi.

W dalszej kolejności głos zabrali przedstawiciele zespołu autorskiego "Koncepcji..."  Pani Maria
Balawejder-Kantor,  Pani  Elżbieta  Pytlarz  oraz  Pan  Stanisław  Gromowski  z  Autorskiego  Biura
Architektury Investprojekt-Partner 6 sp. z o.o., którzy omówili część projektu obejmującą tereny od
granicy miasta do mostu kolejowego.

W  trakcie  prezentacji  rozpoczęła  się  dyskusja,  z  której  wynikało  że  mieszkańcy  pozytywnie
odbierają  przygotowany  projekt  a  wątpliwości  budzi  przebieg  granicy  doliny  Bystrzycy,  który
według dostępnych im danych z Miejskiego GeoPortalu Systemu Informacji Przestrzennej Lublina
obejmuje również działki prywatne. W odpowiedzi uzyskali informację, że przedmiotowa granica
została wyznaczona przez Wydział Planowania Urzędu Miasta Lublina i jako taka musiała
być przyjęta w „Koncepcji...” ale sama „Koncepcja...” dotyczy mniejszego obszaru, który nie
obejmuje  terenów  prywatnych.  Ponadto  propozycje  wskazane  przez  zespół  autorski  nie
stanowią zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po zakończeniu dyskusji Pan Radny Leszek Daniewski poinformował, że osoby które nie uzyskały
odpowiedzi  na  swoje  pytania  mogą zadać  je  podczas  przedłużonych do 28 lutego (wtorek)  br.
konsultacji społecznych również w formie korespondencji listowej na poniższy adres: 

Urząd Miasta Lublin
plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Następnie Pan Radny Leszek Daniewski podziękował uczestnikom spotkania za obecność i udział
w dyskusji. Na tym spotkanie zakończono.

Notatkę sporządziła:

Anna Michalewska - Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin
Lublin, dnia 13 lutego 2017 r.


