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Szanowni Państwo, po zapoznaniu się z koncepcją projektu "Rewitalizacja doliny rzeki Bystrzycy" z 
zadowoleniem oczekujemy na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej w Zemborzycach, gdyż jest 
to Naszym zdaniem jedyny sposób na  rozpoczęcie poprawy jakości wód w Zalewie Zemborzyckim oraz 
rzece Bystrzycy. W innym przypadku wszelkie inwestycje w plaże, pomosty i tereny wypoczynkowe nad 
rzeką  w  rejonie  Wrotkowa  będzie  marnotrawieniem  środków  publicznych. Tylko  takie  działanie  oraz 
oczekiwane oczyszczenie Zalewu mogą dać przyjemność obcowania i wypoczynku nad Naszą rzeką.

1) Jednocześnie zauważamy coroczne nawożenie materiału organicznego (gałęzie, liście, ziemia itp) 
na nieruchomości 35/2, 298 oraz 35/5 (obręb 49 arkusz 2) przez firmy utrzymujące czystość w mieście. 
Pomijając degradację  ścieżki  rowerowej (po której  jeżdżą samochody ciężarowe) to  są  zasypywane lub 
przewężane  przepusty  i  rowy  odprowadzające  wody  deszczowe  z  ulicy  Janowskiej  i  Starego  Gaju. 
Powoduje to  podtopienia ogrodów działkowych i  wymywanie   nieczystości.  W programie rewitalizacji 
powinien więc znaleźć się także projekt udrożnienia rowów melioracyjnych wraz z przepustami.

2) Kolejnym elementem dyskusyjnym jest wykonana 2 lata temu część ścieżki rowerowej od mostu 
na  Bystrzycy  (ul.  Żeglarska)  do  ulicy  Janowskiej.  Przy  braku  chodnika  po  tej  stronie  obserwujemy 
wyłącznie ruch pieszy po wykonanej ścieżce. Utrudniony znacznie jest wyjazd z drogi publicznej 199/3 co 
przy planach przebudowy ulicy Żeglarskiej  będzie  wymagało  przeprojektowania  i  modyfikacji,  nie  jest 
zrozumiałe  dlaczego ścieżka  rowerowa nie  została  poprowadzona po terenie  zielonym bliżej   zalewu a 
właśnie w lokalizacji z której korzysta minimu rowerzystów (2 przejazdy przez ul. Żeglaską) a właściwie 
użytkują ją piesi, co jest zrozumiałe.

3) Z zaniepokojeniem odbieramy projekty MPZP dla "dolin rzecznych" zawierające odgórne zakazy 
zabudowy dla funkcji mieszkalnej gdyż takowe są już w części wprowadzone dla Czerniejowskiego Obszaru 
Chronionego  i  obejmują  zabudowę  bliżej  niż  100m od  rzeki  oraz  dla  terenów  zagrożonych  powodzią 
zgodnie  z  ustawą  Prawo  Wodne.  W związku  z  tym,  wprowadzanie  odgórnej  i  bezkrytycznej  regulacji 
powoduje  rozszerzanie  takich  zakazów  dla  całości  planów  miejscowych,  co  jest  bezasadne  i  będzie 
powodować znaczne opóźnienia w ich wprowadzaniu przez liczne protesty.

4)  Błędem jest  także  prowadzenie  granic  planów  miejscowych  "dolin  rzecznych"  po  częściach 
nieruchomości granicznych, a nie po granicach nieruchomości lub drogach, wprowadza to chaos, a nie ład 
planistyczny  (sprzeczny  z  Ustawą  o  Planowaniu  Przestrzennym),  opinię  tą  podziela  wielu  właścicieli 
nieruchomości  położonych  po  wschodniej  stronie  ulicy  Janowskiej,  którym  zabrania  się  lokalizowania 
funkcji mieszkalnych, z jakże pięknym widokiem na dolinę rzeki. Należy zadać sobie pytanie czy właściciel 
nieruchomości ma mniejsze prawa do budowy domu, odpoczynku i podziwiania krajobrazu niż rowerzysta 
czy turysta? Takie działanie może być podstawą do wniosku o sprawdzenie przez Wojewodę Lubelskiego 
zgodności uchwał Rady Miasta w sprawie w/w planów miejscowych.

Bardzo zależy Nam na ochronie  krajobrazu i  przywróceniu  terenów zdegradowanych do użytku 
mieszkańców Miasta jednak należy tu ważyć interes prywatny z publicznym.

Z poważaniem


