
Prezydent Miasta Lublin

Pan Leszek Daniewski
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

 
W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie zorganizowania debaty nt. 

czystości wód Zbiornika Zemborzyckiego wyjaśniam, co następuje:
Przesłana  przez  Pana  Romana  Gorala  oferta  związana  z  programem 

ochrony i  rekultywacji  wód Zbiornika Zemborzyckiego jest  jedną z kilku ofert, 
które  wpłynęły  do  Wydziału  Ochrony  Środowiska  i  dotyczą  tego  istotnego 
zagadnienia. Wydział  prowadzi  od kilku lat biologiczną rekultywację Zbiornika 
Zemborzyckiego w celu poprawy jego stanu  ekologicznego i osiągnięcia dobrej 
jakości wody poprzez wyeliminowanie zakwitów sinic.  W tym celu wykonywane 
są liczne działania zarówno wewnątrz jak również wokół akwenu.

Jednym z zadań realizowanych w bieżącym roku były prace polegające na 
wykonaniu w  okresie zimowym z pokrywy lodu Zbiornika odwiertów osadów 
dennych wraz  z  analizą  ich  składu i  struktury.  Sprawozdanie  i  wyniki  badań 
zostaną  przedstawione  w  raporcie  w  drugiej  połowie  roku  i  wówczas  po 
zapoznaniu  się  z  wynikami  badań  będzie  można  zadecydować  o  kierunku 
dalszych  działań,  mających  na  celu  poprawę  stanu  ekologicznego  Zbiornika 
Zemborzyckiego.

Ponadto informuję, że aktualnie są prowadzone prace z udziałem partnera 
z Holandii tj.  Spółki KuiperCompagnons, które obejmują kompleksową analizę 
rejonu  rzeki   Bystrzycy.  Wstępne  plany  rewitalizacji  terenu  okolicy  Bystrzycy 
(również obszaru Zbiornika Zemborzyckiego) zakładają wykonanie inwestycji w 
zakresie  gospodarki  wodno – ściekowej   m.in.  kanalizacji  sanitarnej  powyżej 
Zalewu  Zemborzyckiego,  przystosowanie  terenów  położonych  powyżej  tego 
akwenu po prawej stronie brzegu rzeki Bystrzycy do pełnienia funkcji polderu, 
kompleksową modernizację dotyczącą urządzeń hydrotechnicznych Zbiornika. 
Przygotowana  analiza  będzie  niebawem  poddana  szerokim  konsultacjom  z 
udziałem mieszkańców miasta Lublin,  w efekcie czego wyłonione zostaną do 
realizacji projekty oraz utworzony zostanie szczegółowy plan działań.
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Prezydent Miasta Lublin

Z uwagi na powyższe prace niewątpliwie wskazane byłoby, aby debata nt. 
czystości wód Zbiornika Zemborzyckiego obejmowała kompleksowo zagadnie-
nia będące przedmiotem wszystkich ww. opracowań. Proponuję zatem, aby ter-
min, szczegółową tematykę oraz uczestników debaty wskazać po uzyskaniu ma-
teriałów z ww. prac badawczych oraz opracowań.

wz. Prezydenta Miasta Lublin
/-/ Monika Lipińska

Zastępca Prezydenta

Otrzymują:

1. Adresat

2. Sekretarz Miasta Lublin

3. Biuro Rady Miasta Lublin

4. a.a.
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