
Lublin, dn. 13.11.2015r.

Szanowny Pan
Zdzisław Strycharz
Doradca Prezydenta Miasta Lublina
Pl. Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Szanowny Panie,

Rada Dzielnicy Czuby Południowe wyraża rozczarowanie sposobem prowadzenia konsultacji 
w sprawie tzw. rewitalizacji doliny Bystrzycy. Proces ten jest jednym z najbardziej kompleksowych i 
przez to najważniejszych działań prowadzonych aktualnie w naszym mieście. Jego efekty istotnie 
zaważą  na  jakości  życia  większości  lublinian.  Mimo  to  odnosimy  wrażenie,  że  proces  ten 
prowadzony jest niestarannie.

Materiały przedstawione do drugiego etapu konsultacji  w przedmiotowej sprawie są tak 
ogólne,  że  nie  mamy  możliwości  stwierdzić,  czy  nasze  uwagi  i  wnioski  z  poprzedniego  etapu 
konsultacji zostały uwzględnione czy też nie. Zaprezentowane materiały budzą też wątpliwości co 
do  ich  rzetelności:  na  opublikowanej  przez  Państwa  mapie  tereny  zabawowo  –  rekreacyjne 
widnieją w miejscu istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zaś zasięg fali awaryjnej jest w niektórych 
miejscach zaznaczony jako węższy, niż obszar szczególnego zagrożenia powodzią.

Sprawę przywrócenia Bystrzycy mieszkańcom traktujemy jako jeden z priorytetów i zależy 
nam  na  uczestnictwie  w  tym  procesie.  Nie  widzimy  jednak  możliwości  odniesienia  się  do 
zaprezentowanych materiałów. Apelujemy do Państwa o przygotowanie i opublikowanie rzetelnych 
i bardziej szczegółowych materiałów z uwzględnieniem konkretnych propozycji dla poszczególnych 
obszarów opracowania. Liczymy, że po publikacji takowych odbędą się konsultacje umożliwiające 
rzeczywiste odniesienie się do Państwa zamierzeń.

Aby ułatwić Państwu pracę załączamy ponownie uwagi Rady Dzielnicy Czuby Południowe 
przesłane w poprzednim etapie konsultacji. Liczymy na to, że zostaną one uwzględnione w dalszych 
pracach nad programem modernizacji Doliny Bystrzycy.

         Z upoważnienia Rady Dzielnicy Czuby Południowe:
         Krzysztof Wiśniewski
         Członek Zarządu 
         Rady Dzielnicy Czuby Południowe
         tel.: 791 464 616
         e-mail: kwisniewski@onet.eu

Do wiadomości:
1. Joanna Żytkowska, dyrektor kancelarii Prezydenta Miasta
2. Piotr Choroś, kierownik referatu ds. wsp. z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej
3. Rada Kultury Przestrzeni przy Prezydencie m. Lublina
4. a/a



Zał. 1. Uwagi RD Czuby Południowe zgłoszone w pierwszym etapie konsultacji (06.05.2015r)

WNIOSKI RADY DZIELNICY CZUBY POŁUDNIOWE DO PLANÓW REWITALIZACJI DOLINY RZEKI 
BYSTRZYCY

1. Rzeka Bystrzyca na odcinku pomiędzy linią PKP a klubem jeździeckim posiada zachowany 
naturalny,  meandrujący  charakter  co  stanowi  unikatową  wartość  przyrodniczą  i 
krajobrazową  w  skali  całego  Lublina.  Wnioskujemy  o  zachowanie  tego  naturalnego 
charakteru  i  umiejętne  wpisanie  w  niego  nowych  funkcji  w  sposób  nieingerujący  w 
krajobraz.

2. Wnioskujemy o  zagospodarowanie  terenów pomiędzy  rzeką a  ul.  Nadbystrzycką  (działki 
29/2  i  70/2)  na  tereny  rekreacyjne.  Przykłady  funkcji  do  zrealizowania:  plac  do 
streetworkout'u, naturalny plac zabaw dla wszystkich grup wiekowych, tor przeszkód, park 
linowy.

3. Wnioskujemy  o  integrację  doliny  Bystrzycy  z  wąwozem  Jana  Pawła  II,  w  tym  w 
szczególności:
- wykształcenie atrakcyjnych połączeń pieszych i rowerowych,
-  wyciszenie  krajobrazowe poprzez  nasadzenia  zieleni  wysokiej  i  niskiej  wzdłuż  ul.  Jana 
Pawła II na odcinku od połączenia wąwozu z ulicą do ronda Narodowych Sił Zbrojnych.

4. Wnioskujemy o zapewnienie połączenia rowerowego i pieszego po zachodniej stronie rzeki 
Bystrzycy od ronda Narodowych Sił  Zbrojnych do istniejącej  drogi  rowerowej i  chodnika 
przy ul. Janowskiej.

5. Prosimy  o  zapewnienie  na  przedmiotowym  terenie  wysokiej  jakości  małej  architektury: 
ławek i koszy na śmieci

6. Wnioskujemy o remont ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od ronda Narodowych Sił Zbrojnych 
do ul. Janowskiej oraz przesunięcie przebiegu ulicy w taki sposób, aby po jej zachodniej 
stronie mógł powstać chodnik.

7. Gdyby  doszło  do  remontu  powyższej  części  ul.  Nadbystrzyckiej  prosimy  o  rezygnację  z 
wykonywania  zatok  autobusowych  na  przystankach  MPK.  Na przystanku po  wschodniej 
stronie ulicy rozważyć można natomiast postawienie wiaty. 

8. Wnioskujemy o lepsze zintegrowanie osiedla Górki z doliną Bystrzycy poprzez modernizację 
ul. Wąwozowej w obu jej przebiegach (działka 33 oraz 12/2).

9. Wnioskujemy o nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej wzdłuż ul. Nadbystrzyckiej od ronda 
Narodowych  Sił  Zbrojnych  do  ul.  Janowskiej  w  celu  wyciszenia  krajobrazowego  i 
akustycznego terenów rekreacyjnych znajdujących się pomiędzy ulicą a rzeką.

10. Wnioskujemy o przebudowę znajdujących się na tym terenie kanałów burzowych w celu 
poprawy ich przepustowości oraz zapobiegnięcia cofaniu się do nich wód z rzeki.

11. Ze względów estetycznych i użytkowych prosimy o wykonanie wszystkich ciągów pieszych z 
materiałów innych niż kostka brukowa, np.: asfalt, duże płyty betonowe, wysokiej jakości 
beton lany, kamień naturalny.

12. Wnioskujemy o zachowanie istniejącego skateparku i boiska po wschodniej stronie rzeki
13. Uważamy za zasadne umieszczenie niedużego obiektu kubaturowego (jedna kondygnacja, 

do  300 m2 zabudowy,  z  dopuszczalnym tarasem na dachu)  o  przeznaczeniu handlowo-
usługowym  (sklep  spożywczy,  gastronomia)  wraz  z  publiczną  toaletą  w rejonie  boiska  i 
ścieżki rowerowej po wschodniej stronie rzeki. 

14. Wnioskujemy  o  wyłączenie  terenów  pomiędzy  rzeką  Bystrzycą  a  bulwarem  pieszo-
rowerowym (działka  2/5,  obręb  17)  z  użytkowania  przez  LKJ  i  przeznaczenia  tychże  do 
użytku dla wszystkich mieszkańców.


