Lublin, 16.01.2014 r.
Mieszkańcy ulicy Cyprysowej 3,5,7,9,11,15,17
Lublin 20-224,
ul. Cyprysowa
tel.
(osoba reprezentująca)

Rada Miasta Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
Mieszkańcy domów jednorodzinnych ulicy Cyprysowej w Lublinie zwracamy się z prośbą
do Rady Miasta Lublin o interwencję w sprawie obsługi komunikacyjnej rejonu ulic Cynamonowej,
Cyprysowej, Laurowej, Strzembosza i Strzeszewskiego.
Od kilku dni rozbierana jest tymczasowa droga dojazdowa do naszych posesji, którą
budowała firma Henpol w 2010 roku jako dojazd do budowanego bloku dla firmy Aussie
Development. W bieżącym okresie inny deweloper firma Nap Invest zakończyła budowę drogi
łączącej ulicę Strzeszewskiego i Bielskiego, ale z informacji uzyskanych przez rozmowę
telefoniczną dowiedzieliśmy, że drogą będzie można jeździć dopiero po odbiorze czyli co najmniej
w drugiej połowie marca 2014 r. Firma Nap Invest rozebrała również ułożone z płyt połączenie
z ulicą Strzembosza co wydłużyło nasz wyjazd w stronę miasta o ok. 2 km i zmusiło do stania
w korkach przy ul. Dożynkowej i Spółdzielczości Pracy. Z rozmów z Zarządem Dróg i Mostów
uzyskaliśmy informację, że przygotowywany jest przetarg na realizację połączenia ulic
Dożynkowej i Strzembosza/Węglarza i ma być ogłoszony w pierwszej połowie roku. Obecny stan
ulic Cynamonowa, Laurowa naraża nas na niebezpieczeństwo w poruszaniu się autami jak również
na koszty związane z ich naprawą. Warunki atmosferyczne zmuszają nas do jazdy po ogromnych
wybojach i kałużach, a w momencie obfitych opadów śniegu przejazd może być uniemożliwiony.
Uważamy, że najbardziej optymalnym i najmniej kosztownym rozwiązaniem byłoby
udrożnienie ulicy Cyprysowej w kierunku ulicy Strzembosza. Obecnie na środku części ulicy
należącej do gminy na wysokości posesji Cyprysowa 6 rośnie orzech (o średnicy ok 20 cm.), który
po wycięciu umożliwiłby bezpieczny przejazd łącznikiem do ulicy Strzembosza. Przejazd również
uniemożliwia nam samowolnie wybudowane ogrodzenie przez właścicieli posesji nr 4 i 6
znajdujące się w pasie drogowym.
Zwracamy się do Rady Miasta Lublin o pomoc w rozwiązaniu zaistniałego problemu.
W załączeniu przedstawiamy zdjęcia stanu ulic wykonane 15 stycznia 2014 roku oraz mapę
poglądową.

