
Rada Miasta Lublin 

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak 

Plac Króla Władysława Łokietka I, 20-109 Lublin, tel.: 790 727 922 e-mail: beata.stepaniuk@gmail.com 

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak 
Radna Rady Miasta Lublin 

{_)iurO ()'.-,�:IL�r,:! : 
ul h.ról'1 vV,adyc,' . 

'/VPLYr, 
-.- ··-· .. -------

Dnia I 2 4. 09. 2018
I.. 

'·il 1 

Lublin, 20.09.2018 

Pan Krzysztof Żuk 
Prezydent Miasta Lublin 
za pośrednictwem 

Pana Piotra Kowalczyka 
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin 

INTERPELACJA 

w sprawie przesunięcia zatoki autobusowej usytuowanej przy ul. Głuskiej 

Szanowny Panie Prezydencie, 

mieszkańcy- właściciele działek przy ulicy Głuskiej- zwrócili się do mnie z prośbą 

o wsparcie w zakresie przesunięcia zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową usytuowaną

przy ul. Głuskiej i dostosowanie istniejącego stanu faktycznego do obowiązującego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr 441/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 14 

kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Lublin część VIG (północno - zachodnia) Głusk - Abramowice). Pragnę zauważyć, iż 

podjęcie działań w tym zakresie umożliwi mieszkańcom dojazd do działek oraz pozwoli na 

rozpoczęcie inwestycji budowlanych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, popierając wnioski mieszkańców, zwracam się z prośbą 

o określenie kosztów przesunięcia zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową i dostosowanie

istniejącego stanu faktycznego do obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Po uzyskaniu tych informacji skorzystam z przysługujących mi jako radnej praw i przedmiotowy 

wniosek złożę w procedurze konstruowania budżetu naszego miasta na rok 2019. 

Z poważaniem, 

Beata Ste 
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PODANIE 

Vo Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. 

Lublin. 18.XII.2017r. 

Zwracamy sie z uprzejmą,prośbąo umożliwienie dojazdu do naszych działek znajdujących się 
na obszarze VIG 8MN oraz VTG lOMN poprzez wybudowanie wjazdu do zaplanowniej drogi 
gminnej VIG 5KDD-G i'przesunięcie·zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową 
usytuowanych przy drodze VIG 3KDZ-P (ulica Głuska). 

Prośbę swoją motywujemy brakiem możliwości podjęcia jakichkolwiek inwestycji na naszych 
działkach z racji braku drogi dojazdowej, która jest nieodłacznym elementem wydania pozwolenia 
na budowę. 

Nasze podanie kierujemy w opareiuo: 

Uchwała Nr 441/XIl/2016 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin 

Część VIG (północno - zachodnia) 
Głusk - Abramowice. 

Decyzja wydana z upoważnienia Prezydenta Maista Lublin 
z dnia 06. czerwca 2017r. 

Znak: GD-GD-II.683 l .52.2017r. 
O zatwierdzeniu podziału nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 30/12 położonej w 
Lublinie przy ulicy Głuskiej --- oraz z działki gruntu nr 31/2 położonej w Lublinie przy ulicy 

Guskiej --- (obręb 65 Abramowice Prywatne, arkusz I) 
Wydzielono działki gruntu 30/17 oraz 31/6 które przeszły na rzecz Gminy Lublin z 

przeznaczeniem pod drogi publiczne. 

podpisy mieszkańców - anonimizacja


