
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej złożonych w 2019 r.

Numer
wniosku

Data wpływu
(2019 r.)

Treść pytania Przebieg postępowania

1. 2 styczeń
Wnoszę o przekazanie decyzji na wycięcie drzewa przy
ul. Leśmiana.

Przekazano kopię decyzji.

2. 23 styczeń

Wnoszę o udostępnienie 1 - umów, 2- treści wszystkich
aktów  administracyjnych  i  innych  rozstrzygnięć
-  wydanych  w  sprawie  oddania  w  dzierżawę  odcinka
ul.  T.  Błońskiego w Lublinie przylegającego do posesji
nr 12 w ciągu ostatnich 2 lat.

1.  W  ciągu  2  lat  nie  zawierano  umów
w  sprawie  oddania  w  dzierżawę  odcinka
ul.  T.  Błońskiego w Lublinie przylegającego
do posesji nr 12.
2.  Prawo  do  inf.  publ.  dotyczy  informacji
o  sprawie  publicznej,  a  więc  informacji
o  czymś,  a  nie  udostępnienia  zbioru
materiałów jako takich. Wniosek nie zawiera
jednego z  elementów niezbędnych do jego
rozpoznania  i  nie  może  zostać  załatwiony
w oparciu o przepisy u.d.i.p.

3. 24 styczeń

Wnoszę o udzielenie informacji,  czy działki  o  nr  ewid.
7/11,  43/1,  43/2,  43/4,  43/5  i  43/6  (obr.  19)  położone
w m. Lublin w pobliżu ul. Chemicznej  oraz Al. W. Witosa
posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Jeśli
tak, proszę o wskazanie nazwy ulicy, podstawy prawnej
na  jakiej  przedmiotową  drogę  zakwalifikowano  jako
drogę  publiczną,  numerów  ksiąg  wieczystych  oraz
dokumentacji  potwierdzającej  dostęp nieruchomości  do
drogi publicznej.

Wskazane działki posiadają dostęp do dróg
publicznych: gminnej -       ul. Chemicznej,
powiatowej - Al. W. Witosa oraz gminnej - ul.
W.  Grabskiego.  Przekazano  wnioskowaną
dokumentację.

4. 31 styczeń
Wnoszę o udostępnienie książki drogi ul. Kunickiego na
odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Dywizjony 303.

Przekazano  książkę  drogi  wojewódzkiej
nr 835 w Lublinie.

5. 1 luty

Wnoszę  o  przekazanie  wszystkich  lokalizacji  na  które
została  wydana  zgoda  na  zajęcie  pasa  drogowego
w grudniu 2018 r. i w styczniu 2019 r. wraz z ilością m2

w poszczególnych lokalizacjach.

Prawo  do  inf.  publ.  dotyczy  informacji
o  sprawie  publicznej,  a  więc  informacji
o  czymś,  a  nie  udostępnienia  zbioru
materiałów jako takich. Wniosek nie zawiera
jednego z  elementów niezbędnych do jego
rozpoznania  i  nie  może  zostać  załatwiony
w oparciu o przepisy u.d.i.p.

6. 7 luty
Wnoszę  o  udzielenie  informacji  na  czym  polega
inteligentny System Zarządzania Ruchem.

Udzielono odpowiedzi zgodnie z wnioskiem.

7. 8 luty
Wnoszę  o  udzielenie  informacji  o  warunkach
pogodowych panujących w dniu 4 i 5 lutego 2017 r. na
terenie Miasta Lublin.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie nie posiada
wnioskowanych informacji.

8. 12 luty

Wnoszę o udostępnienie skanu „Protokołu postępowania
o  udzielenie  zamówienia  publicznego”  dotyczącego
zamówienia pn.: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej ul.
Muzycznej(…)”.

Udostępniono  skan  wnioskowanego       .
protokołu.

9. 12 luty

Wnoszę o udostępnienie skanu „Protokołu postępowania
o  udzielenie  zamówienia  publicznego”  dotyczącego
zamówienia  pn.:  „Przebudowa  skrzyżowania  ulic:  al.
Solidarności i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie(...)”.

Udostępniono  skan  wnioskowanego       .
protokołu.

10. 13 luty

Wnoszę o udostępnienie skanu „Protokołu postępowania
o  udzielenie  zamówienia  publicznego”  dotyczącego
zamówienia pn.: „Budowa nowego przebiegu DW 809 w
Lublinie(...)”. 

Udostępniono  skan  wnioskowanego       .
protokołu.

11. 19 luty

Wnoszę o udostępnienie skanu „Protokołu postępowania
o  udzielenie  zamówienia  publicznego”  dotyczącego
zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2368L
– ul. Łęczyńskiej w Lublinie(...)”.

Udostępniono  skan  wnioskowanego       .
protokołu.

12. 19 luty

Wnoszę o udostępnienie skanu „Protokołu postępowania
o  udzielenie  zamówienia  publicznego”  dotyczącego
zamówienia pn.: „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej
nr 2399L ul. Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie (...).

Udostępniono  skan  wnioskowanego       .
protokołu.

13. 20 luty
Wnoszę  o  udostępnienie  kopii  pełnomocnictw
i upoważnień udzielonych Dyrektorowi ZDiM w Lublinie
przez Prezydenta Miasta Lublin.

Wnioskowana  informacja  została
opublikowana na stronie BIP Urzędu Miasta
Lublin  https://bip.lublin.eu/,  nie  podlega
zatem udostępnieniu na wniosek.

14. 21 luty Wnioskuję o udostępnienie dokumentacji opracowanych
i  inwestycji  przygotowanych  przez  ZDiM

Przekazano  zestawienie  zadań
inwestycyjnych zgodnie z wnioskiem.



współfinansowanych  przez  mieszkańców,  które  to
inwestycje/zlecenia zostały skierowane do realizacji oraz
nie zostały jeszcze rozpoczęte i oczekują na realizację.

15. 22 luty

Wnoszę  o  udzielenie  informacji  dot.  przetargu  na
„Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  nad  zadaniem:
Zaprojektowanie i remont mostu na rzece Skawie w m.
Wadowice w km 46=039 drogi  krajowej  nr  52”.  1.  Czy
firma  PROKOM  CONSTRUCTION  Sp.  z  o.  o.
zrealizowała usługę. 2. Czy usługa obejmowała wiadukt
drogowy  WD-1  w  ciągu  ul.  Solidarności.  3.  W  jakim
terminie  zrealizowano  usługę.  4.  Czy   usługa  została
zrealizowana należycie.

1. Tak, na podstawie umowy nr 64/ZDM/16 z
dn. 24 marca 2016 r.
2.Dł.  Całkowita  ustroju  niosącego  w  osi
101,70m.  Dł  całkowita  pomiędzy  końcami
ścian  bocznych  109,00m,  szerokość
całkowita  22,14m,  szerokość  wiaduktu  w
świetle barier 13,20m, skrajna pionowa pod
wiaduktem 4,70m, klasa obciążeń A wg PN-
85/S-10030.
3. Usługa została zrealizowana w terminie od
24 marca 2026 r. do 20 grudnia 2017 r.
4.  Informacja  publiczna  dot.  sfery  faktów
tj.  np.  określonych  dokumentów.  W  trybie
informacji publicznej nie można domagać się
wydania  opinii  na  dany  temat,  czy
przeprowadzenia oceny.

16. 26 luty

Wnoszę  o  udzielenie  informacji  dot.  „Budowy  ul.  Do
Dysa  na  odcinku  od  Al.  Spółdzielczości  Pracy  do  ul.
Choiny,  oraz  budowa  ulicy  Stefczyka  w  Lublinie  na
odcinku  od  ul.  Nasutowskiej  do  ul.  Do  Dysa  wraz  z
sieciami  infrastruktury  technicznej”  -  informacje  w
zakresie  należytego  wykonania  umowy,  udostępnienie
kopii umowy o roboty budowlane wraz         z protokołem
końcowym odbioru zadania.

Wykonawca zadania  wniósł  zabezpieczenie
należytego  wykonania  umowy  w  postaci
gwarancji  bankowej  dobrego  wykonania
umowy.  Gwarancja  bankowa  obowiązywała
od 17 października 2011 r. do 3 października
2016 r.  W trakcie realizacji  nie stwierdzono
uchybień,  dlatego  też  wygasła  z  upływem
terminu  ważności.  Przekazano  kopię
wnioskowanej umowy wraz z aneksami oraz
protokół odbioru końcowego robót.

17. 27 luty

Wnoszę  o  udostępnienie  umów,  protokołów  odbioru,
składanych  wniosków  złożonych  i  wydanych  w  ciągu
ostatnich 6 lat w sprawie oddania w dzierżawę odcinka
ul.  T.  Błońskiego w Lublinie przylegającego do posesji
nr 12.

W ciągu  ostatnich  6  lat  ZDiM nie  zawierał
umów  na  dzierżawę  wskazanego  odcinka,
nie  posiada  zatem  protokołów  odbioru.
W ciągu ostatnich 6 lat  nie złożono do tut.
Zarządu  wniosków  o  dzierżawę.  Zajęcie
pasa  drogowego  drogi  publicznej  jaką
stanowi ul. T. Błońskiego nie jest regulowane
umową dzierżawy.

18. 28 luty
Wnoszę  o  udostępnienie  projektu  –  koncepcji  budowy
ul. Głównej w Lublinie w rejonie działki nr 381/12.

Udostępnienie  informacji  zgodnie
z wnioskiem.

19. 6 marzec

Wnoszę  o  udzielenie  informacji  na  jakim  etapie  są
przygotowania do ogłoszenia przetargu Lublin Przyjazny
Rowerzystom z ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego
i kto odpowiada za realizację tego projektu?

Udzielono odpowiedzi zgodnie z wnioskiem.

20. 21 marzec
Wniosek o udostępnienie informacji  dotyczących zasad
i kosztów zimowego i letniego utrzymania ulic w mieście
Lublin.

Żądana  informacja  jest  informacją
przetworzoną,  co do której  należy wykazać
interes publiczny,  dla  którego uzyskanie  tej
informacji  byłoby  szczególnie  istotne.
Ponadto  poinformowano  wnioskodawcę,  że
od dnia 1 lutego 2019 r.  utrzymanie zieleni
miejskiej  znajduje  poza  zakresem  zadań
określonym  w statucie ZDiM w Lublinie.

21. 22 marzec

Wnoszę o udostępnienie informacji czy firma PROKOM
Construction  Sp.  z  o.  o.  wykonała  usługę:  Pełnienie
funkcji  Inżyniera  Kontraktu  oraz  nadzór  i  rozliczenie
robót przy realizacji projektu: „Przebudowa skrzyżowania
ulic:  al.  Solidarności8,  al.  Sikorskiego  i  ul.  G.  B.
Ducha(...)”  w  sposób  należyty  w  rozumieniu  ustawy
Prawo zamówień publicznych.

Informacja publiczna dot. sfery faktów  tj. np.
określonych dokumentów. W trybie informacji
publicznej nie można domagać się wydania
opinii  na  dany temat,  czy przeprowadzenia
oceny.  Ponadto  poinformowano,  że  firmie
PROKOM  Construction  Sp.  z   o.  o.   nie
naliczono  kar  umownych  za  istotne
uchybienia  w  trakcie  realizacji  usługi,  nie
wydano także referencji.

22. 26 marzec

Wnoszę  o  udostępnienie  wszelkich  pełnomocnictw
i  upoważnień  wydanych  przez  Prezydenta  Miasta
Wrocław  dla  Dyrektora  Zarządy  Dróg  i  Mostów
w Lublinie.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie nie posiada
wnioskowanych informacji.

23. 1 kwiecień

Wnoszę  o  udostępnienie  informacji  czy  Zarząd  Dróg
i Mostów w Lublinie udzielił TBV Sp. z o. o. zezwolenia
na  umieszczenie  w  pasach  drogowych  obiektów
niezwiązanych  z  budową  tj.  reklam/bilboardów
dotyczących referendum lokalnego i w jakiej ilości.

Reklamy  na  bilboardach  były  umieszczane
na zasadzie umów z firmami reklamowymi,
które  w przypadku gdy  ich  nośniki  stoją  w
pasie drogowym uiszczają opłaty za zajęcie
pasa  drogowego.  Łącznie  wydano
zezwolenie  na  148  banerów  na  kwotę
10373,72 zł.

24. 2 kwiecień Wniosek o udostępnienie skanu umowy nr 116/ZDM/15 i Udostępniono skany wnioskowanych umów.



umowy  11/ZDM/11.

25. 9 kwiecień

Wnoszę  o  udostępnienie  informacji   czy  podmiot  SM
„Spółdzielca” występował do tut. Zarządu w okresie od
1.09.2018 r. do dnia 7.04.2019 r. z wnioskiem o zajęcie
pasa drogowego na działce nr ewid. 195/4 (obr. 29, ark.
6 i 7) w Lublinie.

Podmiot  SM  „Spółdzielca”,  we  wskazanym
we wniosku okresie, nie występował do tut.
Zarządu  z  wnioskiem  o  zajęcie  pasa
drogowego na działce  nr  ewid.  195/4  (obr.
29, ark. 6 i 7).

26.      9 kwiecień
Proszę o informację, kiedy będzie zrealizowana budowa
ul. Granatowej (łącząca ul. Gęsią z ul. Berylową).

Ulica  Berylowa  została  uwzględniona  w
mpzp  Uchwałą Rady Miasta Lublin Nr 1688/
LV/2002 z dnia 26 września 2002r.        w
sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  miasta
Lublina – część II. Z powodu ograniczonych
środków finansowych budowa ul. Granatowej
nie  została  zaplanowana  w  budżecie  na
2019  r.,  nie  jest  również  przewidziana  w
WPF.

27. 16 kwiecień

Wnoszę  o  udzielenie  informacji:  czy  w  okresie  od
10.05.2018 r. do 16.04.2019 r. - wydano zezwolenie na
zajęcie  pasa  drogowego  obszaru  ul.  Księżycowej,  -
wydano jakąkolwiek decyzję na lokalizację zjazdu z ul.
Księżycowej na jakąkolwiek działkę znajdującą się na tej
ulicy,  czy  zostało  wydane zezwolenie  na  zajęcie  pasa
drogowego ul. Księżycowej w związku z prowadzeniem
robót,  czy dla  działki  o  nr  ewid.  70/1  (obr.  26  ark.  3)
została  wydana  decyzja  na  lokalizację  zjazdu
i zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ul. Księżycowej.
Jeśli tak to proszę o informację w jakim terminie zostało
ono wydane.

W okresie wskazanym we wniosku  została
wydana decyzja na  lokalizację  zjazdu z  ul.
Księżycowej (działka nr ewid. 51 obr. 26 ark.
3) na teren działki  o nr  ewid. 70/1 (obr. 26
ark.  3).  Decyzja  została  wydana  6  marca
2019 r. We wskazanym okresie nie wydano
decyzji  zezwalających  na  zajęcie  pasa
drogowego ul. Księżycowej.

28. 18 kwiecień

Wnoszę o  udostępnienie  rejestru  umów za lata  2016-
2019 w formie arkusza kalkulacyjnego,  harmonogramu
przeglądów  gwarancyjnych  na  lata  2017-2019  oraz
rejestru zarządzeń Dyrektora ZDiM za lata 2017-2019.

Przekazano dokumentację zgodnie         .
z wnioskiem.

29. 15 kwiecień

Wnoszę  o  udostępnienie  informacji  w  zakresie
podpisanych  umów  dot.  zadań  związanych
z przywracaniem warunków bezpieczeństwa drogowego
oraz doprowadzenia dróg do ich stanu poprzedniego po
zaistniałym  zdarzeniu  drogowym –  ich  ilości,  zakresu,
rodzaju prac, procedury, trybu, form rozliczenia i zapłaty,
z jakimi podmiotami i na jaki okres zostały zawarte.

Przedstawiony  wniosek  nie  jest  wnioskiem
o  udostępnienie  informacji  publicznej,  ale
żądaniem  udostępnienia  zbioru  materiałów
i  jest  informacją  przetworzoną.
Jej  wytworzenie  wymaga  bowiem
przeprowadzenia  pewnych  czynności
analitycznych,organizacyjnych,
intelektualnych  i  zaangażowania  środków
osobowych.  Zwrócono  się  z  prośbą
o wykazanie interesu publicznego.

30. 25 kwiecień

Wnoszę  o  udostępnienie  informacji  publicznej
w następującym zakresie: Czy ZDiM prowadziło, a jeśli
tak  to  w  jakiej  formie:  -  analizy  organizacji
i  bezpieczeństwa  ruchu,  -  analizy  danych  o  ruchu
drogowym, - analizy przyczyn powstania wypadków oraz
przedstawianie  wniosków  mających  na  celu  poprawę
bezpieczeństwa ruchu, - plany rozwoju sieci drogowej.

Przekazano  „Priorytety  inwestycyjne
w  zakresie  układu  drogowego”  stanowiące
plany  rozwoju  sieci  drogowej.  Co  do
pozostałych  tut.  Zarząd  nie  posiada
informacji.

31. 26 kwiecień

Wnoszę  o  udzielenie  informacji,  czy  nieruchomości
położone w Lublinie przy ul.  Dolna 3 Maja, oznaczone
w rejestrze gruntów jako działki  o nr  ewid:  8,  9/4,  9/3
w  obrębie  36  –  Śródmieście  posiadają  zapewniony
dostęp do drogi publicznej.

Działka o nr ewid. 8 (obr. 36 ark. 2) posiada
dostęp do drogi  powiatowej  nr  2340L –  ul.
Dolnej  3  Maja  poprzez  istniejący  zjazd.
Działki o nr ewid. 9/4 oraz 9/3 (obr. 36 ark. 2)
przylegają do drogi  powiatowej nr 2340L –
ul.  Dolnej  3 Maja i  mają możliwość obsługi
komunikacyjnej od tej ulicy.

32. 29 kwiecień

Wnoszę  o  udzielenie  informacji,  czy  nieruchomość
położona w Lublinie przy ul. L. Pagi, stanowiąca działkę
o nr ewid: 2/80 w obrębie 26 posiada dostęp do drogi
publicznej. Jeżeli tak, to jakiej oraz jakiej kategorii i klasy
są  to  drogi  publiczne,  oraz  czy  znajdują  się  one
w zarządzie ZDiM. 

Działka  o  nr  ewid.  2/80  (obr.  26  ark.  5)
położona w Lublinie przy ul. Lesława Pagi 1
przylega  do  pasa  drogowego  drogi
powiatowej  nr  2345L – ul.  Głębokiej  (klasa
techniczna G) oraz do pasa drogowego drogi
gminnej  nr  106682L  –  ul.  L.  Pagi  (klasa
techniczna L). Działka ma możliwość obsługi
komunikacyjnej  wyłącznie  od  ul.  L.  Pagi.
Ul.  Głęboka  raz  ul.  L.  Pagi  znajdują  się
w zarządzie tut. jednostki.

33. 30 kwiecień

Wnoszę  o  udostępnienie  decyzji  na  lokalizację  zjazdu
z ul. Księżycowej (działka nr ewid. 51 obr. 26 ark. 3) na
teren działki  o  nr  ewid.  70/1 (obr.  26 ark.  3),  poprzez
udostępnienie całości akt tej sprawy.

Wydano  zanonimizowaną  decyzję  na
lokalizację zjazdu z ul. Księżycowej na teren
działki o nr ewid. 70/1 (obr. 26 ark. 3). Co do
dalszej  części  wniosku  żądanie
udostępnienia  akt  sprawy  jako  całości,  nie
jest  wnioskiem  o  udostępnienie  informacji
publicznej.



34. 4 maj

Proszę o udzielenie informacji: 1. Czy podmiot prowadzi
BIP  i  pod  jakim  adresem  internetowym?  2.  Z  usług
jakiego  dostawcy  BIP  podmiot  korzysta.  3.  Jakie  są
umowne okresy świadczenia tej usługi. Jaka jest wartość
umów   brutto  w  latach  2017-2019.  4.  Proszę  podać
liczbę  informacji  publicznych  opublikowanych  w  BIP
w  roku  2018.  5.  Proszę  podać  liczbę  wniosków
o informację publiczną jakie wpłynęły do podmiotu, liczbę
wniosków:  na  które  udzielono  odpowiedzi,  na  które
udzielono odpowiedzi odmownej, na które nie udzielono
odpowiedzi,  liczbę  postępowań  sądowych          w
związku z  wnioskami  o informację publiczną (dane za
rok  2017-2019).  6.  Czy  instytucja  planuje  zmianę
obecnego dostawcy BIP. 7. Jakie elementy przy zmianie
dostawcy  BIP  są  dla  instytucji  najważniejsze.  8.  Czy
w  ostatnich  trzech  latach  pracownicy  podmiotu  brali
udział w szkoleniach z zakresu dostępu do inf. publ.

1.  ZDIM  prowadzi  BIP  pod  adresem
https://biuletyn.lublin.eu/zdm.  2.  Dostawcą
BIP  dla  ZDM  jest  Gmina  Lublin
https://biuletyn.lublin.eu.  3.  Tut.  Zarząd  nie
posiada  informacji  o  wartości  umów  oraz
okresach świadczenia  usługi  BIP.  4.  Każda
informacja  zamieszczana  w  BIP  jest
informacją  publiczną.  Tut.  Zarząd  nie
prowadził  rejestru  wskazującego  ilość
udostępnionych  informacji  publicznych  w
2018 r. 
5. 

Rok
Liczba
wniosków
ogółem

Liczba
wniosków
na  które
udzielono
odp.

Liczba
wniosków
na  które
udzielono
odp.
odmownej

Liczba
wniosków
na  które
nie
udzielono
odp.

Liczba
postęp.
sądowych

2017 91 91 0 0 0

2018 93 93 1 0 1

2019
– stan
na  16
maj

36 36 0 0 0

6. Inf. publ. Nie obejmuje planów, zamierzeń
czy pomysłów roboczych, o ile nie przybrały
postaci dokumentu urzędowego. Nie stanowi
więc inf. publ. Informacja dotycząca planów
zmiany obecnego dostawcy BIP. 7. jw. 8. W
latach  2017-2019  pracownicy  ZDIM  nie
korzystali  ze szkoleń z zakresu dostępu do
inf. publ. - stan na dzień 16 maja 2019 r.

35. 8 maj

Wnoszę  o  udostępnienie  informacji  czy  zgodnie
z  prawem  i  wszystkimi  pozwoleniami  na
ul.  Szczerbowskiego  przy  budynku  firmy  ALTEST,  na
miejscu parkingowym ustawiono gazon kwiatowy.

W ostatnim czasie nie wydano zezwolenia na
umieszczenie  gazonu  kwiatowego  w  pasie
drogowym ul. A. Szczerbowskiego.

36. 25 kwiecień
Wnoszę  o  udostępnienie  informacji  w  zakresie
inteligentnego systemu zarządzania ruchem.

Udzielono odpowiedzi zgodnie z wnioskiem.

37. 21 maj
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
projektu  przebudowy   al.  Racławickich,  ul.  Lipowej,
ul. Głębokiej i ul. Sowińskiego w formacie dwg.

Wnioskowany  projekt  dostępny  jest  w  BIP
zatem nie podlega udostępnieniu na wniosek
(etap  I  i  II).  Etap  III  projektu  obejmujący
zakresem m.in. ul. Głęboką i ul. Sowińskiego
został udostępniony na płycie DVD.

38. 14 maj

Wnoszę o przekazanie mi wszystkich pism i wniosków
jakie od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. zostały
skierowane  do  ZDiM  przez  Radę  Dzielnicy  Czechów
Południowy – w tym przez Zarząd i Przewodniczącego
Dzielnicy  wraz  z  odpowiedziami  jakie  wystosował  tut.
Zarząd.

Wnioskodawcy przekazano skany złożonych
wniosków  wraz  z  udzielonymi
odpowiedziami.

39. 27 maj
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
kosztorysu inwestorskiego.

Przekazano  kosztorys  inwestorski
przebudowy Al. Racławickich.

40. 28 maj
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
projektu budowy/ p0rzebudowy ul. Pana Tadeusza.

Wnioskowany  projekt  dostępny  jest  w  BIP
zatem  nie  podlega  udostępnieniu  na
wniosek.

41. 28 maj

Wnoszę o  udostępnienie  informacji  publicznej  poprzez
przekazanie  zanonimizowanej  kopii  wniosku właścicieli
działek  70/1  (obr.  26  ark.  33)  o  wydanie  decyzji  o
lokalizacji  zjazdu do działki  70/1 ul.  Księżycowa 5,  na
podstawie,  którego  została  wydana  decyzja  na
lokalizację zjazdu.

Wniosek  nie  stanowi  informacji  publicznej
z uwagi na to, że został sporządzony przez
podmioty  niepubliczne,  niepełniące  funkcji
publicznych, niebędące żadnymi z organów,
o  których  mowa  w  art.  4  ust.  1  u.d.i.p.
Sprawami  publicznymi  nie  są  konkretne
indywidualne sprawy danej osoby, zwłaszcza
o charakterze prywatnym.

42. 30 maj

Wnoszę  o  udostępnienie  informacji  publicznej:
-odpis/skan aktualnie obowiązującej umowy wraz z ew.
załącznikami zawartej z podmiotem usuwającym skutki
zdarzeń drogowych, - odpis/skan ofert złożonych przez
podmioty usuwające skutki zdarzeń drogowych (w trybie
konkursu,  ofert,  przetargu),  -  o  trybie  wyłonienia
podmiotu o którym mowa w pierwszym zapytaniu.

Przekazano  porozumienia  partnerskie
w  zakresie  przywracania  bezpieczeństwa
drogowego  oraz  doprowadzenia  dróg  do
stanu poprzedniego w zaistniałym zdarzeniu
drogowym.  Tut.  Zarząd  współpracuje
z  pięcioma  firmami  i  nie  ponosi  kosztów.
Firmy same odzyskują środki  finansowe za
swoje usługi z OC sprawców kolizji. Nie było
prowadzonych postępowań przetargowych.

43. 6 czerwiec Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. „Przebudowa
Al.  Racławickich  od Ronda Honorowych Krwiodawców

Zgodnie z wnioskiem przekazano kosztorys
inwestorski.



do skrzyżowania z ul. Lipową(...)”

44. 11 czerwiec

Wnoszę  o  wskazanie  numerów  ksiąg  wieczystych,
w  których  uregulowane  są  działki  gruntu  położone
w obrębie Sławin-Helenów w Lublinie – 29/5, 16/5, 29/3,
28/2.

Tut.  Zarząd  nie  jest  w  posiadaniu
wnioskowanych informacji.

45. 13 czerwiec

Wnoszę o udostępnienie informacji  publicznej  na jakim
etapie  znajdują  się  prace  związane  z  przebudową ul.
Sławinek? Czy została podpisana umowa na stworzenie
projektu? Jakie dotychczas czynności zostały wykonane
w  związku  z  tym  zadaniem?  Kiedy  Inwestycja  jest
planowana do realizacji?

W dn. 25 września 2017 r. została podpisana
umowa z firmą Drogmost Lubelski Sp. z o. o.
na opracowanie dokumentacji projektowej na
budowę ul.  Sławinek.  Dokumentacja  jest  w
trakcie  opracowywania.  Planowany  termin
realizacji  projektu  to  III  kwartał  2019  r.  Po
zakończeniu  prac  projektowych  oraz
odebraniu dokumentacji przez tut. jednostkę,
budowa ul. Sławinek zostanie zgłoszona do
projektu budżetu na 2020 r.

46. 14 czerwiec

Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
–  okresów  na  jaki  wydano  zgodę  na  zajęcie  pasa
drogowego  w  rejonie  nieruchomości  przy
ul.  Peowiaków10  /  Zesłańców  Sybiru2,  w  roku  2018,
2019 wraz z wysokością opłat naliczonych z tego tytułu.
-   okresów  na  jaki  wydano  zgodę  na  zajęcie  pasa
drogowego w rejonie nieruchomości przy ul. Peowiaków
13 w roku 2019 wraz  z  wysokością  opłat  naliczonych
z tego tytułu

W rejonie nieruchomości zlokalizowanej przy
ul.  Peowiaków  10  i  Zesłańców  Sybiru  2
w 2018 r.  wydano dwie decyzje na zajęcie
pasa  drogowego  w  okresie  od  5  grudnia
2018 do 30 grudnia 2018 r. na kwotę 260zł
i  216zł.  W 2019 r.  wydano trzy decyzje na
zajęcie pasa drogowego: od 31 grudnia 2018
r. do 31 stycznia 2019 r. na kwotę 576zł, od 6
maja 2019 r.  do 17 maja 2019 r.  na kwotę
144zł,  od 5 czerwca 2019 r.  do 7 czerwca
2019  r.  na  kwotę  90zł.  W  rejonie
nieruchomości  zlokalizowanej  przy  ulicy
Peowiaków  13  w  2019  r.  nie  wydano
żadnego  zezwolenia  na  zajęcie  pasa
drogowego.

47. 19 czerwiec

Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej - o ilości
wniosków  dot.  wydania  decyzji  na  lokalizację  zjazdu
indywidualnego bądź publicznego z jakiejkolwiek działki
przy ul.  Księżycowej  na pas drogowy ul.  Księżycowej,
które  wpłynęły  do  ZDiM  w  podziale  na  następujące
miesiące: od listopada 2018 do maja 2019 r. - podanie
ilości decyzji o ustaleniu lokalizacji zjazdu, które zostały
wydane  na  podstawie  ww.  wniosków  w  podziale  na
następujące miesiące: od listopada 2018 do maja 2019 r.

We  wskazanym  okresie  do  tut.  Zarządu
wpłynął jeden wniosek o wydanie zezwolenia
na  lokalizację  zjazdu  z  działek  położonych
przy  ul.  Księżycowej  na  pas  drogowy  ul.
Księżycowej  (luty  2019  r.).  Na  podstawie
powyższego wniosku wydano jedną decyzję
na lokalizację zjazdu (marzec 2019 r.).

48. 27 czerwiec

Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
pism  skierowanych  przez  Przewodniczącego  Zarządu
Dzielnicy Czechów Południowy w dniu 8 marca 2019 r.
do ZDiM.

W  rejestrze  korespondencji  przychodzącej
tut.  Zarządu  nie  odnotowano  wpływu  pism
złożonych przez Przewodniczącego Zarządu
Dzielnicy  Czechów  Południowy  w  dniu  8
marca 2019 r. 

49. 28 czerwiec

Wnoszę  o  udostępnienie  zanonimizowanej  decyzji  na
zajęcie  pasa  drogowego  w  związku  z  budową  zjazdu
z działki nr ewid. 70/1 (obr. 26 ark. 3) na ul. Księżycową
w Lublinie.

Poinformowano,  że  nie  wydano  decyzji  na
zajęcie  pasa  drogowego  ul.  Księżycowej
w związku z budową zjazdu z działki nr ewid.
70/1 (obr. 26 ark. 3).

50. 27 czerwiec

Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
zleceń  wystawionych  dla  PGE  Dystrybucja  S.A.  Na
wykonanie prac interwencyjnych w oparciu o umowę nr
397/ZDM/15  oraz  aktualnego  załącznika  nr  3  do  ww
umowy.

Przekazano  skany  wnioskowanych
dokumentów.

51. 16 lipiec

Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
czy  Pan  Janusz  Harasimiuk  pełnił  funkcję  Inspektora
Nadzoru  (inspektor  nadzoru  robót  sanitarnych)  przy
inwestycji  pn.  „Budowa  nowego  przebiegu  DW  809
w Lublinie(...)”.

Poinformowano, że Pan Janusz Harasimiuk
pełnił  funkcję  Inspektora  nadzoru  przy
wskazanej inwestycji.

52. 18 lipiec

Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
wydanych warunków dot. korzystania z ul. Jemiołowej na
czas  budowy  dwóch  budynków  mieszkalnych
wielorodzinnych  na  działkach  o  nr  ewid.  54/17  oraz
54/18 obr. 73 ark. 4.

Tut.  Zarząd  nie  posiada  wnioskowanych
informacji.

53. 30 lipiec

Wnoszę  o  udostępnienie  informacji  publicznej  czy
działka o nr  ewid.  420/16 obr.  40 położona w Lublinie
stanowi  drogę  publiczną  lub  jest  fragmentem  drogi
publicznej. W przypadku odpowiedzi negatywnej wnoszę
o podanie informacji jaki jest status powyższej działki.

Działka  nr  ewid.  420/16  obr.  40  ark,  5
stanowi zjazd z drogi publicznej powiatowej
nr 2380L – ul. W. Orkana w myśl art. 4 pkt. 8
ustawy  o  drogach  publicznych  z  dnia  21
marca 1985 r.

54. 31 lipiec Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
budowy ul. Muzycznej

Informacje dot. postępowania przetargowego
budowy  i  rozbudowy  drogi  gminnej
ul. Muzycznej (np. dokumentacja projektowa)



dostępne są w BIP tut. Zarządu.

55. 6 sierpień
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
wynagrodzenia dyrektora ZDIM.

Udzielono informacji zgodnie z wnioskiem.

56. 8 sierpień
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
aktualnego  projektu  stałej  organizacji  ruchu  dla  ul.
Szewskiej i skrzyżowania ul. Szewskiej i ul. Staszica.

Tut.  Zarząd  nie  posiada  wnioskowanych
informacji.  Dane  dot.  projektów  organizacji
ruchu  można  uzyskać  w  Wydziale
Zarządzania  Ruchem  Drogowym
i Mobilnością UM Lublin.

57. 29 sierpień

Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej czy działki
17/63 i 17/17 obr. Hajdów położone w Lublinie stanowią
działki  drogowe  zaliczone  do  którejkolwiek  i  której
kategorii dróg publicznych.

Działki  o nr 17/63 i  17/17 obr.  13 ark.  6 w
całości  stanowią  pas  drogowy  drogi
publicznej  wojewódzkiej  nr  822  –  ul.
Mełgiewskiej.

58. 30 sierpień

Wnoszę  o  udostępnienie  informacji  publicznej
w zakresie: na jakim odcinku drogi oraz jakim materiałem
została utwardzona nawierzchnia ul. Ziołowej w Lublinie
podczas budowy drogi ul. Lipskiej w Lublinie

Materiałem  zastosowanym  do  ulepszenia
odcinka  nawierzchni  ul.  Ziołowej  było
kruszywo  uzyskane  z  pokruszenia  gruzu
betonowego.  Na  tej  warstwie  w  drugiej
połowie  2011  roku  ułożono  warstwę
destruktu  pochodzącego  z  frezowania
nawierzchni bitumicznych o szer. 2,5m.

59. 2 wrzesień

Wnoszę o udostępnienie zanonimizowanej kopii umowy
z informacją o terminach rozpoczęcia i  zakończenia w
zakresie przebudowy ul. Pawiej, ul. Piaskowej i mostu w
ciągu  ul.  Pawiej  w  Lublinie  wraz  ze  szczegółowym
harmonogramem robót.

Przekazano  wnioskodawcy  skan  umowy
wraz  z  aneksami  oraz  harmonogramem
rzeczowo  –  finansowym  w  zakresie
przebudowy ul. Pawiej, ul. Piaskowej i mostu
w ciągu ul. Pawiej.

60. 3 wrzesień
Wnoszę  o  przekazanie  zanonimizowanej  decyzji  na
zajęcie pasa drogowego ul. Księżycowej przed działką nr
70/1 obr. 26 ark. 3.

Przekazano  skan  zanonimizowanej  decyzji
zezwalającej na zajęcie pasa drogowego ul.
Księżycowej.

61. 2 wrzesień
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
ile  w  2018  r.  wynosiła  długość  chodników/ciągów
pieszych w obrębie Lublina wyrażonej w kilometrach.

Tut.  Zarząd  prowadzi  ewidencję  ciągów
pieszych  wyrażoną  w  m2.  W  Lublinie  w
pasach drogowych dróg publicznych w 2018
r. zewidencjonowano chodniki o powierzchni
508 098 m2.

62. 6 wrzesień

Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
projektu organizacji ruchu nad Zalewem Zemborzyckim
na  działce  37/34  obr.  49  ark.  5  oraz  projektów
budowlanych progów zwalniających znajdujących się na
drodze  położonej  na  działce  35/1,  36/1,  38/1,  39/1,
40/17, 40/9 obr. 3 ark. 6.

Tut.  Zarząd  nie  posiada  wnioskowanych
informacji. Dane można uzyskać w Wydziale
Zarządzania  Ruchem  Drogowym
i Mobilnością UM Lublin.

63. 16 wrzesień

Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
na jakim etapie realizacji jest przetarg na nowy system
roweru  miejskiego.  Na  jakim  etapie  jest  budowa
następujących tras rowerowych i czy podjęto już jakieś
działania na rzecz ich budowy, jeśli tak to jakie.

Umowa  z  operatorem  Systemu  Lubelski
Rower  Miejski  została  przedłużona  do  31
grudnia  2020  r.  Nie  stanowi  informacji
publicznej  informacja  dotycząca  planów
dotyczących dalszego funkcjonowania LRM.
Na  stronie  https://lublin.eu/mieszkancy/
partycypacja/mobilnosc-aktywna/lublin-
rowerowy/polityka-rowerowa/..są
zamieszczone  informacje  dot.  infrastruktury
rowerowej w mieście Lublin.

64. 23 wrzesień Wnoszę  o  udostępnienie  informacji  czy  działka  gruntu
o nr ewid. 3/40 obr. 17 ark. 4 podzielona na działki o nr
ewid. 3/52, 3/53 i 3/55 posiada bezpośredni dostęp do
drogi publicznej, przez jakie działki ma ona zapewniony
dostęp do drogi  publicznej,  wskazanie nr ewid. działki,
na której znajduje się droga publiczna w miejscu w jakim
nieruchomość  posiada do niej  dostęp i  czyją  ona jest
własnością,  a  także  wskazanie  numeru   uchwały
kategoryzacyjnej  drogi,  jako drogi  publicznej,  do której
nieruchomość ma dostęp.

Działka  o  nr  ewid.  3/40  (obr.  17  ark.  4)
przylega do pasa drogowego drogi  gminnej
nr  113035L  -  ul.  Cukrowniczej  (działka  nr
ewid. 3/35 obr. 17 ark. 4 – w zarządzie tut.
jednostki)  i  drogi  powiatowej  nr  2359L-  ul.
Krochmalnej (działka nr ewid. 8 obr. 17 ark. 4
-  w  zarządzie  tut.  jednostki).  Jednakże
zgodnie  z  zapisami  mpzp,  działka  ta  jest
przeznaczona  pod  "tereny  zabudowy
mieszkaniowej  wielorodzinnej  z
dopuszczeniem  usług"  (5.2  MW  (U))  i  jej
docelowa  obsługa  komunikacyjna  powinna
być  przewidziana  przez  ulice  oznaczone
w mpzp jako 5.1 KDD oraz 5.2 KDD. Zgodnie
z  Rozporządzeniem  nr  117  Ministra
Komunikacji  zaliczającym ulice  do kategorii
dróg  wojewódzkich  w  województwie
Lubelskim  z dnia 5 maja 1986 r. (Dz. U. Nr
24  z  26.06.1986  r.  -  w  załączeniu)  ul.
Krochmalna  została  zaliczona  do  kategorii
dróg wojewódzkich. Z dniem 1 stycznia 1999
roku  na  podstawie  art.  103  ust.  3  ustawy
z dnia 13 października 1998 roku – przepisy
wprowadzające  ustawy  reformujące



administrację publiczną (Dz. U. 133, poz.872
z  29  października  1998r.),  ul.  Krochmalna
stała  się  drogą  publiczną powiatową.  Ulica
Cukrownicza została  zaliczona  do  kategorii
dróg  gminnych  zgodnie  z  Uchwałą  nr
376/XIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21
stycznia  2016  w  sprawie  zaliczenia  ulic
położonych  w  Lublinie  do  kategorii  dróg
gminnych.      

65. 18 wrzesień

Wnoszę o udostępnienie zanonimizowanego wniosku na
podstawie  którego  wydano  decyzję  na  zajęcie  pasa
drogowego ul. Księżycowej nr PD-ZE.4101.1.230.1.2019
z dn. 26.08.2019 r.

Wniosek  nie  stanowi  informacji  publicznej
z uwagi na to, że został sporządzony przez
podmioty  niepubliczne,  niepełniące  funkcji
publicznych, niebędące żadnymi z organów,
o  których  mowa  w  art.  4  ust.  1  u.d.i.p.
Sprawami  publicznymi  nie  są  konkretne
indywidualne sprawy danej osoby, zwłaszcza
o charakterze prywatnym.

66. 24 wrzesień

Wnoszę  o  udostępnienie  zanonimizowanej  decyzji
zezwalającej  na prowadzenie robót w pasie drogowym
oraz  umieszczenie  infrastruktury  technicznej
niezwiązanej  z  potrzebami  zarządzania  drogami8  lub
potrze4bami ruchu drogowego, decyzji zezwalającej na
lokalizację  infrastruktury  technicznej  niezwiązanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu
prowadzenia  robót  związanych  z  budową  zjazdu  do
działki  nr  70/1  obr.  26  ark.  3,  zezwoleń wydanych na
przejazdy  nienormatywne  po  ul.  Księżycowej  we
wrześniu 2019 r. Jednocześnie zwracam się z prośbą o
poinformowanie  mnie  o  sposobie  wyjaśnienia  sprawy
dot. nielegalnego obniżenia studni telekomunikacyjnej do
poziomu projektowanego zjazdu do działki 70/1 obr. 26
ark. 3.

Przekazano  wnioskowane  zanonimizowane
decyzje na zajęcie pasa drogowego. Według
stanu na dzień udzielenia odpowiedzi ZDIM
nie  posiada  informacji  mającej  walor
informacji  publicznej  w sprawie  wyjaśnienia
obniżenia  studni  telekomunikacyjnej  do
poziomu zjazdu do działki 70/1 obr. 26 ark. 3.

67. 25 wrzesień
Wnoszę  o  przesłanie  projektu  budowlanego  zjazdu
z ulicy Księżycowej do działki  o nr 70/1 obr. 26 ark. 3
wraz z akceptacją Organu.

Projekt  budowlany  zjazdu  do  działki  o  nr
ewid.  70/1  obr.  26  ark.  3  w  Lublinie  nie
stanowi  informacji  publicznej  w  rozumieniu
przepisów  ustawy  o  dostępie  do  informacji
publicznej.  Projekt  ten  został  sporządzony
przez  uprawnioną  osobę  w  wyniku  umowy
o  wykonanie  takich  prac  z  inwestorem
prywatnym  i  tym  samym  nie  stanowi
dokumentu urzędowego wytworzonego przez
ZDIM.  Wykonawca  prac  polegających  na
sporządzeniu  projektu  budowlanego  nie
może  być  uznany  za  funkcjonariusza
publicznego,  a  wynik  jego  pracy  nie  może
być uznany za informację publiczną.

68. 26 wrzesień

Wnoszę  o  udzielenie  informacji  publicznej  w  zakresie
udostępnienia  zaakceptowanego  projektu  organizacji
ruchu  na  ul.  Księżycowej  w  Lublinie  pas  drogowy  51
w zakresie prac prowadzonych przez właściciela działki
o  nr  ewid.  70/1  (obr.  26  ark.  3)  oraz  protokołu
przekazania  pasa  drogowego  i  jezdni  ul.  Księżycowej
w  Lublinie  do  prowadzenia  robót  (w  tym  przyłączy)
zlecanych przez właściciela działki o nr ewid. 70/1 (obr.
26 ark. 3).

Projekt organizacji ruchu na ul. Księżycowej
w  zakresie  prac  prowadzonych  przez
właściciela działki o nr ewid. 70/1 obr. 26 ark.
3 w Lublinie nie stanowi informacji publicznej
w rozumieniu  przepisów ustawy o dostępie
do  informacji  publicznej.  Projekt  ten  został
sporządzony  przez  uprawnioną  osobę
w  wyniku  umowy  o  wykonanie  takich  prac
z  inwestorem  prywatnym i  tym samym nie
stanowi  dokumentu  urzędowego
wytworzonego przez ZDIM. Wykonawca prac
polegających  na  sporządzeniu  projektu
budowlanego  nie  może  być  uznany  za
funkcjonariusza  publicznego,  a  wynik  jego
pracy  nie  może  być  uznany  za  informację
publiczną.

69. 27 wrzesień

Wnoszę  o  udostępnienie  notatki  służbowej  z  wizji
lokalnej/oględzin  ul.  Księżycowej  w Lublinie  z  dnia  26
września  2019  r.  wraz  z  dokumentacją  zdjęciową
w  zakresie  poprawności  zastosowanego  oznakowania
na  czas  prowadzenia  prac  instalacyjnych  w  pasie
drogowym.  Wnoszę  o  udostępnienie  dokumentacji
powykonawczej  z  budowy  lub  przebudowy
ulicy Księżycowej do obecnych parametrów.

Przekazano  protokół  kontroli  pasa
drogowego z  dnia  26  września  2019  roku.
Podczas  kontroli  nie  sporządzono
dokumentacji  fotograficznej.  Tut.  Zarząd nie
posiada dokumentacji powykonawczej.


