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Szanowna Pani
Joanna Żytkowska
Dyrektor Kancelarii 
Prezydenta Miasta Lublin
Pl. W. Łokietka 1
20-109 Lublin

Szanowna Pani!

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na  lata  2014  –  2020 przewidziano środki  na 
szereg istotnych działań, wciąż bardzo potrzebnych naszemu miastu. 
W  związku  z  możliwością  sfinansowania  niezbędnych  inwestycji  ze  środków  zewnętrznych, 
zwracam się z prośbą, o uwzględnienie podczas aplikacji po te środki poniższych potrzeb dzielnicy 
Czuby Południowe.

1.  Oś  priorytetowa  nr  5,  działanie  5.4  Transport  niskoemisyjny,  działanie  5.6  Efektywność 
energetyczna  i  gospodarka  niskoemisyjna  dla  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych 
Lubelskiego  Obszaru  Funkcjonalnego  oraz  Oś  priorytetowa  nr  8,  działanie  8.4  Transport  w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Powyższe  działania  umożliwiają  sfinansowanie  ważnych  inwestycji  poprawiających  dostępność 
komunikacyjną  naszej  dzielnicy.  Zwracam  uwagę  na  możliwość  sfinansowania  z  programu  w 
szczególności poniższych zadań:

• modernizacja  pętli  autobusowej  na  ul.  Filaretów,  w  celu  zwiększenia  jej  pojemności, 
dostępności oraz komfortu użytkowania;

• montaż elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na wszystkich przystankach MPK na 
ul. Jana Pawła II oraz ul. Filaretów;

• montaż biletomatów na przystankach MPK: Szmaragdowa 02, os.  Górki  02,  Perłowa 02, 
Bociania 02;

• wykonanie  systemu  monitorowania  bezpieczeństwa  w  obrębie  przystanków, 
w szczególności na pętli autobusowej przy ul. Filaretów;

• montaż nowych stacji roweru miejskiego, w szczególności w lokalizacjach wskazywanych już 
wcześniej  przez  Radę Dzielnicy:  przy  ul.  Granitowej,  rondzie  NSZ  oraz  ul.  Jana  Pawła  II 
(przystanek MPK Szmaragdowa 02);

• likwidacja przycisków wzbudzających zielone światło dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: 
Nadbystrzyckiej/Jana Pawła II/Krochmalnej, oraz Jana Pawła II/Granitowej;

• wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej po południowej stronie ul. Jana Pawła II 
od  ul.  Tymiankowej  do  ul.  Granitowej  wraz  z  podwieszeniem  dodatkowej  kładki  po 
południowej stronie wiaduktu nad ul. Szafirową;

• połączenie istniejącej, niedokończonej drogi rowerowej po północnej stronie ul. Jana Pawła 
II (obok sklepu Lidl) z drogą biegnącą parkiem Jana Pawła II;

• wykonanie drogi  rowerowej po północnej stronie ul.  Jana Pawła II  od ronda NSR do ul. 
Tymiankowej wraz z przejazdami;

• wykonanie drogi rowerowej na ul. Nadbystrzyckiej od ronda NSZ do ul. Romantycznej;
• wykonanie  chodnika  po  północnej  stronie  ul.  Jana  Pawła  II  od  ronda  Kowcza  do  stacji 

benzynowej Statoil wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Armii Krajowej.



2. Oś priorytetowa nr 6, Działanie 6.2 Mała retencja

Proponuję  zdobycie  środków  na  kompleksowe  uporządkowanie  retencji  na  terenie  parku  Jana 
Pawła  II.  Obecnie  Park  jest  regularnie  zalewany  przez  wody  opadowe,  co  prowadzi  do  jego 
niszczenia.  Jednocześnie  informujemy,  iż  członkowie  Rady  Dzielnicy  są  w  posiadaniu  już 
wypracowanych wstępnych rozwiązań zgodnych z Dyrektywą Powodziową 2007/60/WE, opartych 
na najlepszej wiedzy z zakresu retencji.

Z poważaniem,
Krzysztof Wiśniewski
Radny Rady Dzielnicy Czuby Południowe
tel.: 791 464 616
e-mail: kwisniewski@onet.eu
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