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           Odpowiadając na interpelację Pana Radnego złożoną 14 października 2014 

roku w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych – ul. Zelwerowicza uprzejmie in-

formuję, że zostały podjęte działania celem ustalenia potencjalnego stanu bezpieczeń-

stwa na budowanym przejściu przez wymienioną ulicę, w szczególności bezpieczeń-

stwa dzieci i młodzieży, którzy będą z niego korzystać w związku z uczęszczaniem do 

szkół zlokalizowanych w tej części Lublina. 

            Z uwagi na powyższe pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu 

Miasta Lublin wspólnie z pracownikami Straży Miejskiej Miasta Lublin dokonali oglądu 

terenu będącego przedmiotem interpelacji, jak też przeprowadzili rozmowy z Panią Dy-

rektor Szkoły Podstawowej nr 43 i jej kierownikiem administracyjnym oraz  przedstawi-

cielami wykonawcy wymienionej inwestycji.

            W oparciu o powyższe jak też informacje przekazane przez Zarząd Dróg i 

Mostów w Lublinie ustalono, iż budowane przejście, którego dotyczy interpelacja, ozna-

kowane będzie znakami poziomymi („zebra”) i pionowymi w formie pulsujących przez 

całą dobę aktywnych znaków pionowych D-6, umieszczonych po obydwu stronach każ-

dej jezdni, zasilanych bateriami słonecznymi. Okolice przejścia dla pieszych będą  do-

datkowo wygrodzone ogrodzeniami segmentowymi uniemożliwiającymi przechodzenie 
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jezdni poza miejscami wyznaczonymi.  Ponadto Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie infor-

muje, że dokumentacja projektowa oraz projekt stałej  organizacji ruchu opracowane 

zostały zgodnie ze wszystkimi wymogami formalnymi, technicznymi i prawnymi przez 

projektantów posiadających wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do pełnienia sa-

modzielnych funkcji technicznych w budownictwie w związku z czym wymagany poziom 

bezpieczeństwa ruchu na budowanej ulicy powinien być zachowany.

            W chwili obecnej trudno jest ocenić stan bezpieczeństwa na przejściu, gdyż 

inwestycja ta nie jest  jeszcze zrealizowana, a   pierwsze wnioski  i  oceny tego stanu 

będą możliwe po oddaniu do użytku całości realizowanej inwestycji. Niemniej usytu-

owanie przejścia jako głównego ciągu komunikacji pieszej stanowiącego dogodne doj-

ście m. in. do kościoła,  szkół, przedszkoli, sklepów wskazuje, że jego użytkownikami 

może być wielu mieszkańców tej części naszego miasta.

            Mając powyższe na uwadze oraz konieczność zapewnienia dzieciom i mło-

dzieży bezpieczeństwa na przejściu od początku jego uruchomienia, które ma nastąpić 

jeszcze w listopadzie br. i zważywszy na brak sygnalizacji świetlnej uprzejmie informu-

ję, że Miasto Lublin podejmie stosowne działania celem zatrudnienia dodatkowego pra-

cownika  Szkoły Podstawowej nr 43, którego podstawowym zadaniem będzie zapew-

nienie bezpiecznego  przejścia przez jezdnię dzieciom i młodzieży w drodze do i ze 

szkoły.

Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Żuk

Znak sprawy: OR-ZU-II.0003.1.243.2014. Lublin, dnia   3 listopada 2014 r. 
Numer dokumentu Mdok: 374670/11/2014  Strona 2 z 2


