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Pan 
Krzysztof Zuk 
Prezydent Miasta Lubiin 
za posrednictwem 
Pana 
Piotra Kowalczyka 
Przewodniczacego Rady Miasta Lublin 

interpeiacja w sprawie: 
oddania wedkarzom Okregu Lubeiskiego Polskiego Zwiazku Wedkarskiego 

w bezptetne uzytkowanie slipu do wodowania i cumowania lodek 

Zwracam si§ do Pana Prezydenta z prosba. o przekazanie lubelskim 
wedkarzom, czlonkom Polskiego Zwiazku Wedkarskiego Oddziai Lublin, 
w bezpfatne uzytkowanie, slipu do wodowania i cumowania lodek, w Osrodku 
Da.browa nad Zalewem Zemborzyckim. 

Zarzad Okregu Lubeiskiego PZW od wielu juz lat czyni starania o pozyskanie 
dla swoich potrzeb, zbudowanego w 1974 r. slipu. W zamian proponuje utrzymanie 
go w nalezytym stanie technicznym, a takze dbanie o czystosc w jego poblizu. 
Od 2012 r. i ja uczestnicz^ w tych staraniach. W zwiazku z tym, ze sprawa nie 
zostaia zalatwiona, w 2014 r. zlozytem w tej sprawie interpelacje. Z udzielonej mi 
odpowiedzi, w opinii MOSiR wynika, ze wystepuja^ przeszkody formalne, zwiazane 
z dojazdem do slipu droga. (dzialka nr 47/2), b^daca. wlasnoscia. Lasow 
Pahstwowych. Jednakze w odpowiedzi z dnia 23 lipca 2013 r., na wystapienie 
MOSiR-u, Lasy Pahstwowe wskazaty inny bezkolizyjny dojazd ul. Nad Zalewem, 
bedaca. droga. publiczna.. Pomimo oswiadczenia wydanego w tym czasie przez 
MOSiR, ze wstrzymywanie udostepnienia nieruchomosci wraz ze slipem, nie byto 
ich celem, do podpisania umowy nie doszio. Jesli dobrze pamietem, sprawa rozbila 
si§ o wysokosc czynszu dzierzawy. Efektem braku umowy jest obecny stan 
techniczny i estetyczny tego miejsca, ktory obrazuj§ na zatqczonych zdj^ciach, 
wykonanych w trakcie wizji wizji lokalnej z udziatem kierownika oddziafu MOSiR 
oraz Dyrektora Oddzialu Lubeiskiego PZW. Stan ten pozostawia wiele do zyczenia. 

Slip to wyjalkowo dogodne miejsce dla wodowania i cumowania lodek i zostalo 
ono wybudowane z mysla. o lubelskich w^dkarzach, przy ich czynnym udziale. 
Biorac pod uwag§, ze Okr§g Lubelski PZW jest wspolgospodarzem naszego 
Zalewu, od lat walczacym o jego czystosc, prosze jeszcze raz o oddanie slipu w 
bezptatne uzytkowanie, w zamian za bieza.ce utrzymanie, konserwacje i dbanie o 
czystosc terenu wokot niego. 



Od wielu lat wspoipracuje z lubelskimi w^dkarzami i dlatego zapewniam, ze 
Zarzad PZW Oddzial Lublin to sprawdzony i wiarygodny partner w dbaniu o Zalew. 
Na mqj wniosek lubelscy w^dkarze zostali uhonorowani przez Pana Prezydenta 
Medalem 700-lecia Miasta Lublina. Nalezy tez przypomniec, iz kazdego roku 
podejmuja. oni akcj§ sprzatenia terenu wokotZalewu i rzeki Bystrzycy. 

Panie Prezydencie, jestem gfeboko przekonany, ze Pahska decyzja bedzie 
wsparciem dla tej organizacji na Lubelszczyznie i jednoczesnie wyrazem naszej 
wdzi^cznosci za ich zaangazowanie na rzecz Zalewu. 

Ze swej strony deklaruj§ swoj czynny udziat przy realizacji tego porozumienia. 


