SPOTKANIA BURMISTRZA Z MIESZKAŃCAMI 2015
Podsumowanie spotkania nr 1 - 15.09.2015r., ul. Astronomów, Majowa, Polna, Rolna, Słoneczna,
Warszawska
1. Psie odchody na trawnikach i boiskach „Orlika”
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na ogrodzeniach zamontował tabliczki „Zakaz wprowadzania psów”.
Przygotowano również wybieg dla psów.
2. Brak ławek przy placu zabaw oraz przy rowerowym miasteczku
Dostawiono ławkę.
3. Zakłócanie ciszy nocnej przez firmę Wenglorz, obawa pracowników firmy przed utrata pracy
Zorganizowano spotkanie prezesa firmy z mieszkańcami, na którym poruszone zostały kwestie:
a)

wykonania ekranu akustycznego,

b)

wykonania nasadzeń zieleni wysokiej,

c)

montażu na wyrzutniach wentylacyjnych tłumików hałasu.

4. Szafki na książki w szkołach dla dzieci
Odpowiedź Miejskiego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli:
W Szkole Podstawowej Nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczniowie klas I-III mają
szafki i szuflady, w których mogą trzymać strój na zajęcia wychowania fizycznego oraz przybory potrzebne do
realizacji podstawy programowej. Szafki te (szuflady) znajdują się w poszczególnych salach lekcyjnych
przypisanych do danego oddziału.
W Szkole Podstawowej Nr 3 uczniowie klas I-III posiadają możliwość korzystania z szafek w swoich klasach,
celem zostawienia tam materiałów plastycznych, przyborów szkolnych, strojów sportowych i podręczników (które
mogą zostać w szkole i nie są potrzebne w domu do odrabiania lekcji). Uczniowie klas IV-VI również mają
zapewnione w tym celu miejsce w gabinetach pozostających pod opieką wychowawców klas (do każdej klasy jest
przyporządkowany gabinet, w którym zajęcia prowadzi wychowawca klasy). W opinii dyrektora szkoły takie
rozwiązanie znajduje akceptację uczniów, rodziców i organu nadzorującego.
W Szkole Podstawowej Nr 1 uczniowie klas I-III mają wydzielone szafki w klasach, gdzie mogą zostawiać
przybory plastyczne, podręczniki do języka angielskiego i religii, obuwie sportowe. Uczniowie klas IV-VI również
pozostawiają w szkole obuwie sportowe i przybory plastyczne w gabinetach pozostających pod opieką
wychowawców klas.
Obecnie przeprowadzane jest również reforma szkolnictwa. Trudno jest przewidzieć jej skutki. Być może po
zmianach znajda się klasy, które można będzie przeznaczyć w miarę możliwości finansowych na szafki dla dzieci.
Jednakże dzieci część książek zabierają do domu w celu odrobienia pracy domowej, nieuzasadnione by było
zatem kupowanie dwóch kompletów książek.
5. Poprawa chodnika przy miasteczku rowerowym
Chodnik został poprawiony.
6. ul. Polna – słup oświetleniowy na chodniku
Sprawę przekazano do Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, która uwzględniona będzie w
zależności od możliwości finansowych.
7. Tabliczka na Szkole Podstawowej nr 4 (im. Jana Pawła II) – propozycja zwiększenia wymiarów
Zapytanie przekazano do Dyrektora Szkoły.
Zagospodarowanie placu między blokami na ul. Polnej a sklepem (miejsca postoju cyrku, wesołego
miasteczka). Zniszczone chodniki w tym miejscu przez ciężki sprzęt, który wjeżdża wraz z cyrkiem lub
wesołym miasteczkiem – wjazd, zabezpieczenie chodnika
Spółka miasta Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w przyszłości w miejscu tym planuje dwa
budynki mieszkalne.
8.

Astronomów 26 – nadmierna prędkość jeżdżących samochodów do garażu (problem
wyeksploatowanych progów zwalniających)
Miał być zamontowany dodatkowy próg zwalniający, droga jednak będzie remontowana.
9.

10. Straż Miejska – ścięcie trawy koło starego ratusza. Niedopełnianie
obowiązków przez Straż Miejską.
W polskim prawie nie przewidziano możliwości określenia obowiązków dotyczących pielęgnacji zieleni na
terenach prywatnych. Nie można zatem nakazać właścicielom posesji skoszenia trawy na określoną wysokość.
Obowiązki właściciela nieruchomości są zawarte w Uchwale RM nr OR.BR.0007.120.2012.EK z dnia
19.12.2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy miejskiej
Lidzbark Warmiński.
http://prawomiejscowe.pl/institution/19629/legalact/156600/19629/htmlpreview

11. Przegląd drzewostanu w mieście
Przegląd drzew jest prowadzony sukcesywnie. Przegląd obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości.
12. Mało miejsc parkingowych, propozycja budowy parkingu podziemnego lub piętrowego, parkingu płatnego w
centrum miasta po to, żeby mogli parkować potencjalni klienci.
Powstał nowy parking na ulicy Dantyszka, parking przy ul. Kopernika nadal w większości przypadków pozostaje
wolny.
13. Pożar „Gamy” na osiedlu – plan działania w sytuacjach awaryjnych (rozwiązanie w sposób taki, aby w
razie pożaru nie odcinać osiedla od wody)
Podjęto stosowne działania, aby w razie pożaru nie odcięto mieszkańców od wody.
14. Ścieżki rowerowe w Lidzbarku Warmińskim (ul. Dąbrowskiego)
Ścieżka rowerowa przy ul. Dąbrowskiego w kierunku Wielochowa jest ujęta w zamierzeniach inwestycyjnych
Zarządu Dróg Powiatowych. W koncepcji jest równie ż ścieżka rowerowa równoległa do jezdni. Realizacja zależy
od pozyskania środków finansowych.

15. Potrzeba apteki na osiedlu
Wysłano pismo w tej sprawie.
16. Brak placówki pocztowej
Wysłano pismo w tej sprawie.

Odpowiedz:

W związku z wyżej zamieszczonym pismem pracownik Urzędu Miejskiego zrobił rozeznanie na temat
ewentualnej chęci prowadzenie agencji pocztowej na osiedlu Astronomów. Na chwilę obecną żaden
przedsiębiorca nie wykazał zainteresowania podobną działalnością.

17. Brak ławek przy przystanku PKS ul. Dąbrowskiego (tartak i na trasie do skrzyżowania z Szosą Olsztyńską
przy ścieżce zdrowia do Jeziora Wielochowskiego)
Droga ta nie jest własnością gminy.
18. Zły odbiór programów radiowych Radio Olsztyn, RMF FM, Program 1
Nie są to kompetencje samorządów.
19. Potrzeba bankomatu na osiedlu w Carrefour lub Gamie
Wysłano pismo w tej sprawie.
Odpowiedz nr 1:

Podsumowanie spotkania nr 2 - ul. Dąbrowskiego, Kolejowa, Kościuszki, 11 Listopada, Ogrodowa
Na spotkaniu poruszono głównie zagadnienia dotyczące planowanego remontu ul. Dąbrowskiego. Mieszkańcy
byli ciekawi czy są już koncepcje bądź projekty, czy odbędzie się spotkanie na temat planowanego remontu i jak
zostaną o nim poinformowani, a także co zrobić w razie, gdyby projekt nie był dla nich korzystny. Poruszono
także temat oświetlenia i braku chodnika przy ul. Kolejowej oraz problemu komina i kanalizacji przy ul.
Dąbrowskiego 17.
Należy się zwrócić z zapytaniem do właściwego organu. Siłami robót publicznych dokonano remontu chodnika
przy ul. Dąbrowskiego. Oświetlono ul. Kolejową.

Podsumowanie spotkania nr 3 - 29.09.2015 ul. Kromera, Szwoleżerów, Legionów
1. Czy istnieje możliwość wykreślenia budynków mieszkalnych na ul. Szwoleżerów z rejestru zabytków.
Istnieje możliwość wykreślenia budynków z Gminnej Ewidencji Zabytków na wniosek zainteresowanej strony
złożony do Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim zawierający uzasadnienie utraty obiektu zabytkowego.
Następnie wniosek zostanie przesłany do WUOZ w Olsztynie do zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywniej opinii
budynek może być wykreślony zarządzeniem Burmistrza z Gminnej Ewidencji Zabytków.
2. Ul. Szwoleżerów problem z przeciekającym dachem.
Poprawiono.
3. Zwiększenie miejsc parkingowych przy cmentarzu.
Przy ul. Krasickiego przy bramie wjazdowej będzie wykonany parking razem z remontem ulic. Planuje się
wykonanie na 2017 II kwartał.
4. Miejsca parkingowe Legionów 1d - parking tylko dla dzierżawców czy nie można tego zmienić?
Na teren ten jest zawarta umowa dzierżawy na okres do trzech lat z Społecznym Komitetem Budowy Parkingu z
ul Legionów.
5. Czy istnieje możliwość zmiany organizacji ruchu na jednokierunkowy od wjazdy z ul. Poniatowskiego na
osiedle Kromera?
W kwestii tej występuje konflikt interesów, nie ma porozumienia między mieszkańcami.
6. Zwiększenie miejsc parkingowych na osiedlach Kromera i Legionów poprzez zagospodarowanie terenu po
starej kotłowni oraz uporządkowania parkingu przy ul. Olsztyńskiej wzdłuż jednostki wojskowej.
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy ul. Kromera nastąpi po wybudowaniu parkingów :
- przy jednostce wojskowej w 2016 r. – uzyskano pozwolenie
- na terenie byłej kotłowni w 2017/18 r.
7. Prośba o odśnieżanie placu po byłej kotłowni.
Teren byłej kotłowni przy ul. Kromera został włączony do odśnieżania w sezonie zimowym.
8. Niewykoszona ścieżka rowerowa do Ornety.
Ścieżka rowerowa przy ul. Orneckiej jest w zarządzie ZDW w Elblągu. Prośbe przekazano.
9. Możliwość podłączenia ulicy Szwoleżerów do ciepłowni miejskiej zamiast ogrzewania gazem.
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wykonuje dostawca ciepła, dawniej PEC a obecnie Veolia, na wniosek
właściciela nieruchomości.
10. Niesprzątany chodnik koło budynku Kromera 8, kaplicy Adwentystów i Spółdzielni Mieszkaniowej.
Niesprzątany chodnik koło budynku Kromera 8 – teren gminy miejskiej wysprzątany, pozostałe tereny należą do
spółdzielni Mieszkaniowej oraz wspólnot. Obowiązek utrzymania czystości spoczywa na właścicielach.
11. Możliwość ustawienia lusterka przy ul. Gdańskiej (wjazd na ul. Ornecką).
Wysłano zapytanie, które rozważa policja.
12. Ustawienie kilki ławek wzdłuż chodnika na działki przy ul. Orneckiej.
Dostawiono dwie ławki.

13. Wykonie 50 m drogi łączącej ul. Kalinowskiego z kładką na Łynie.
Ul. Kalinowskiego jest ulicą powiatową. Informacje przekazano.
14. Poprawa wjazdu do Agatu od ul. Orneckiej.
Wjazd do Agatu od strony ul. Orneckiej. Jest to droga powiatowa o nawierzchni kamiennej. Stan techniczny
poprawny. Nie wymaga pilnej interwencji.
15. Co dalej z przebudową drogi 51 (czy będą przebudowywane skrzyżowania z ul. Żynią/Olsztyńska, ul.
Kopernika/Olsztyńska przy Starostwie).
Przebudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku od skrzyżowanie z ul. Żytnią i Olsztyńską jest planowana przez
Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Prace trwają.
16. Ograniczenie prędkości od ronda w stronę Wielochowa (znaki, progi zwalniające)
Ograniczenie prędkości na ul. Olsztyńskiej od ronda do w stronę Wielochowa jest zbędne . Obowiązuje prędkość
50 km/godz. Są złożone wnioski przez mieszkańców, aby tam prędkość podnieć. Wnioski wykluczają się
wzajemnie.
17. Jaki jest stan prawny Góry Krzyżowej?
Właścicielem gruntów i urządzeń na terenie Góry Krzyżowej jest spółka z.o.o Warszawa.
18. Co z Wysoką Bramą?
Wysoka Brama jest we władaniu użytkownika wieczystego. Trwają starania o pozyskanie środków finansowych
na remont zabytku.
19. Likwidacja barier architektonicznych, wadliwe wykonanie chodników.
Likwidacja barier architektonicznych następuje każdorazowo przy realizacji inwestycji. Wadliwe chodniki są
poprawiane przez wykonawcę w okresach gwarancji.
20. Sprzątanie ulic w okresie zimowym, problem hałd śniegu przy chodnikach.
Sprzątanie hałd śniegu przy chodnikach następuje sukcesywnie w kolejności ustalonej pod względem
pierwszeństwa. Jednocześnie jest to niemożliwe.
21. Niedrożne burzówki w kierunku Wielochowa.
Ul. Olsztyńska jest w zarządzie ZDW w Kętrzynie. O problemie zapiaszczonych wlotów burzowych, zarządca
został poinformowany.
22. Kto jest administratorem terenu po byłym GS.
Terenem po byłym GS władają osoby fizyczne i prawne, które nabyły prawo użytkowania wieczystego od GSSCh.
23. Wywrócone znaki na Kromera, propozycja żeby były wygięte tak jak na Olsztyńskiej.
Znaki na ul. Kromera są zamontowane poprawnie. Kierujący pojazdami powinni wykazywać się podstawowymi
umiejętnościami, aby zauważać przeszkody na miejscach parkingowych.

Podsumowanie spotkania nr 4 - 06.10.2015, ul. Bema, Kalinowskiego, Ornecka, Boh. Westerplatte,
Gdańska, 22-go Lipca, 30-lecia PRL, Poniatowskiego, Wodna.
1. Utwardzenie drogi przy kładce na ul. Kalinowskiego.
Ul. Kalinowskiego jest drogą powiatową. Przekazano informację, o szczegóły należy się zwrócić do instytucji
odpowiedzialnej.
2. Problem ruchu dwukierunkowego na ul. Bema. Prośba o przywrócenie ruchu jednokierunkowego.
Ruch dwukierunkowy na ulicy Bema został przywrócony na usilne prośby części mieszkańców kierowanych do
Zarządu Dróg Wojewódzkich, który w związku z tymi prośbami usunął znak skrętu w lewo bez zasięgania opinii
Burmistrza , której prawo nie wymaga. Ponowne przywrócenie tego znaku spowoduje nawrót protestów osób
które tę zmianę wywalczyły.
3. Problem wpisania do rejestru zabytków budynków na Bema i Kalinowskiego. Prośba o ich wykreślenia.
Istnieje możliwość wykreślenia budynków z Gminnej Ewidencji Zabytków na wniosek zainteresowanej strony
złożony do Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim zawierający uzasadnienie utraty obiektu zabytkowego.
Następnie wniosek zostanie przesłany do WUOZ w Olsztynie do zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywniej opinii
budynek może być wykreślony zarządzeniem Burmistrza z Gminnej Ewidencji Zabytków.

4. Lepsze oznakowanie ulic na osiedlu Boh. Westerplatte, Gdańskiej, 22-go Lipca, 30-lecia PRL wstawienie tablic
z nazwami ulic.
Oznakowanie nazwami ulic osiedla XXX lecia PRL zostało przesunięte na być może rok 2017 r.
5. Nie wyremontowany wjazd przy ul. Poniatowskiego 11/13.
Wjazd na zaplecze budynku Poniatowskiego 11/13 - przebudowa z bruku kamiennego na kostkę brukową będzie
ujęta w planie robót publicznych na rok być może 2017. Obecnie realizowane są większe inwestycje.
6. Popękane ściany budynku przy ul. Poniatowskiego 11 w związku z pracami prowadzonymi na ulicy przez ciężki
sprzęt.
Popękane ściany budynku przy ul. Poniatowskiego 11. Brak związku z remontem drogi. Konstrukcja budynku
tradycyjna bez wieńców żelbetowych jest podatna na spękania. Zarząd wspólnoty jeżeli chce dochodzić
odszkodowania powinien zlecić ekspertyzę techniczną i wystąpić do sprawcy o odszkodowanie.
7. Problem zmiany oznakowania tonażu na ul Boh. Westerplatte z 3 t na 6 t. Dlaczego to zostało zmieniony i czy
nowa nawierzchnia jest przystosowana do takiego obciążenia?
Ograniczenie wjazdu pojazdów ciężarowych na osiedle XXX lecia PRL powyżej masy całkowitej pojazdu 6 t. Znak
ten został postawiony po rozpatrzeniu wniosku mieszkańca osiedla przez Komisję do spraw organizacji ruchu
działającej przy Staroście Lidzbarskim.

8. Konieczność wyremontowania schodów z ul. Olsztyńskiej na Gdańską i oświetlenia przejścia na ul.
Olsztyńskiej.
Schody na skarpie drogi wojewódzkiej 511 są w złym stanie technicznym. Informacja została przekazana do ZDW
w Olsztynie.
9. Kiedy będzie robiona droga z płyt betonowych przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”.
Początek prac 21 września 2016 roku.
10. Problem przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Ornecka.
Przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez PWiK jest warunkowany przeprowadzeniem przez SM
Przyszłość remontów i przywróceniem tym sieciom pełnej sprawności technicznej. Przeprowadzono spotkanie w
tej sprawie, obecnie trwają prace naprawcze sieci.
11. Zagospodarowanie stołówki na Orneckiej. Wniosek żeby przeznaczyć na świetlice dla osób starszych.
Budynek zostanie przeznaczony na budynek socjalny.
12. Kiedy będą zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego na osiedlu Ornecka?
Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla 19 obszarów miasta są rozesłane do organów je
uzgadniających. Ze względu na obszerność danych ulęgających zmianom, czas uzgodnień jest długi i niezależny
od projektanta sporządzającego zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
13. Brak infrastruktury rekreacyjnej na osiedlu Ornecka.
Brak infrastruktury rekreacyjnej na osiedlu ORNECKA – utworzenie przez Gminę Miejską takiej infrastruktury na
gruntach spółdzielni jest prawnie niedozwolone.
14. Problem stania wody na rogu ul. Poniatowskiego – Wodna.
Poprawiono
15. Konieczność oświetlenia alei przez park im. Ireny Kwinto.
Park oświetlony 4 lampami.
16. Problem ustawienia toi toia w parku im. Ireny Kwinto, problematyczny dojazd samochodu czyszczącego.
Lokalizacja kabin została zmieniona.

17. Problem palenia na ogródkach działkowych odpadów i zadymiania osiedla Boh. Westerplatte, Gdańskiej, 22go Lipca, 30-lecia PRL.
Na podstawie § 6 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku warmińskim z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński odpady
biodegradowalne i odpady zielone należy przekazywać przedsiębiorstwu odbierającemu odpady. W zabudowie
jednorodzinnej można je kompostować w przydomowych kompostownikach w sposób nie powodujący
uciążliwości dla otoczenia. Osoba, która spala odpady działkowe popełnia wykroczenie a tym samym takie
działanie jest zabronione.

18. Czy jest sens organizować imprezy na których jest małe zainteresowanie.
Wśród imprez organizowanych przez miasto nie było imprez, które cieszyłyby się małym zainteresowaniem.
19. Ile emerytów pracuje w jednostkach podległych Burmistrzowi i co zamierza z tym zrobić.
Nie jest prowadzona taka ewidencja. Przepisy prawa pracy nie dają możliwości zwolnienia pracownika ze
względu na wiek emerytalny.
20. Skąd różnica w kosztach utrzymania straży miejskiej pomiędzy artykułem o straży miejskiej w Biuletynie a
zapisami w budżecie.
Planowany budżet na Straż Miejską i Monitoring ( jest to w jednym rozdziale i nie księguje się osobno na każdy
poddział ) wynosi 414,5 tys. złotych a to nie znaczy, że tyle zostanie wydane. Na pewno zostaną oszczędności
gdyż za trzy kwartały 2015 roku wydano 268,9 tys. złotych, to jest 64,8 %, z tego prawie 14,0 tys. złotych na
przegląd i naprawę monitoringu.
Fakt, że nie ponosimy kosztów na PFRON nie znaczy, że zmniejszamy ponoszone wydatki na monitoring, gdyby
nie było osób niepełnosprawnych oprócz wydatków ponoszonych normalnie dodatkowo należałoby zapłacić
PFRON.
Wydatki na wynagrodzenia 181.670,- z tego:
Straż Miejska 122.466,Monitoring 70.136,21. Dlaczego nie ma relacji wideo z rady miasta na facebooku, dlaczego poprzednie relacje usunięto.
Utworzono kanał na YouTubie, relacje są prowadzone regularnie, następnie archiwizowane.
22. Co z transmisjami na żywo z sesji rady miasta oraz z komisji.
Relacje są prowadzone.
23. Jak przedstawia się sprawa negocjacji z potencjalnym operatorem Term Warmińskich.
Termy mają swojego operatora i funkcjonują bez zarzutów.
24. Czy w 2016 będę środki na budżet obywatelski.
Zrealizowano budżet obywatelski na rok 2017.
25. Jak wygląda sprawa gospodarki odpadami komunalnymi, czy miasto wystąpi ze ZGOku.
Miasto jest jednym z założycieli spółki pod nazwą „Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi”. Spółka
wykorzystała środki unijne do budowy zakładu. Zakład jest ujęty w Wojewódzkim Planie Gospodarowania
Odpadami jako właściwym do odbioru odpadów z rejonu północnego. Wystąpienie ze spółki bez konsekwencji
finansowych jest niemożliwe.
26. W centralnym rejestrze umów jest umowa z firmą Fundacja Rozwoju Mediów Lokalnych Weritas, czemu
zlecono to tej firmie.
Umowa z Fundacją Rozwoju Mediów Lokalnych Weritas jest kontynuacją postępowanie przetargowego z dnia
06.11.2013 r. na wykonanie filmu promującego renowację Oranżerii przy ul. Krasickiego 2. Z uwagi na odkrycia
archeologiczne, które spowodowały zmiany w projekcie budowlanym, termin zakończenia prac restauracyjnych i
wykończeniowych został znacznie przesunięty. W miedzy czasie osoba która została wyłoniona w postępowaniu
ofertowym (kryterium najniższa cena , a nie przynależność do innych organów kontrolnych) zmieniła nazwę
swojej firmy. Wcześniej wykonane ujęcia filmowe robót budowlanych oraz restauracyjnych były wykonane przez
firmę o innej nazwie ale jeszcze nie fakturowane gdyż umowa gwarantowała zapłatę po zakończeniu montażu
filmu. Dlatego też sporządzono umowę o treści i wartości takiej samej z podmiotem o aktualnej nazwie.
27. Komu sprzedano działki w strefie ekonomicznej?
Informacja o wynikach przeprowadzonych przetargów na zbycie nieruchomości umieszczana jest na stronie bip
Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, co wyjaśniono bezpośrednio na spotkaniu.
28. Czy program świadczeń wzajemnych przyczyni się do zmniejszenia zadłużenia oraz tendencji nie płacenia za
czynsze komunalne.
Program świadczeń wzajemnych ( odpracowywanie zaległości czynszowych) przyczyni się do zmniejszenia
zadłużenie jednak na pewno nie spowoduje likwidacji całkowitej zadłużenia. Stwarza warunki osobom które są w
trudnej sytuacji do zapłaty za czynsz w naturze czyli za świadczona pracę.
29. Co będzie z działkami przy ul. Poniatowskiego gdzie ma przebiegać ścieżka rowerowa?
Tereny wydzierżawione z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze położone na zapleczu ul. Poniatowskiego nad
lewym brzegiem rzeki Łyny objęte są programem zagospodarowania bulwaru rzeki. Po opracowaniu
dokumentacji zagospodarowania lewego brzegu rzeki można będzie jednoznacznie udzielić odpowiedzi.

30. Prośba o ograniczenie prędkości na ul. Poniatowskiego
Ograniczenie prędkości na ulicy Poniatowskiego nie jest zasadne ponieważ w tym miejscu można jechać z
prędkością do 50 km/h. Jak wszyscy kierowcy będą się stosować do tej prędkości to wówczas nie widzę
konieczności zmiany organizacji ruchu w tym miejscu.
31. Konieczność wycięcia 2 lip przy ul. Poniatowskiego, drzewa są stare, łamią się stanowią zagrożenie.
Po poddaniu drzew ocenie dendrologicznej okazało się, że nie ma takiej konieczności.
32. Czy burmistrz może wykreśli obiekt z rejestru zabytków?
Istnieje możliwość wykreślenia budynków z Gminnej Ewidencji Zabytków na wniosek zainteresowanej strony
złożony do Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim zawierający uzasadnienie utraty obiektu zabytkowego.
Następnie wniosek zostanie przesłany do WUOZ w Olsztynie do zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywniej opinii
budynek może być wykreślony zarządzeniem Burmistrza z Gminnej Ewidencji Zabytków. Dodatkowo sprawa była
wyjaśniona bezpośrednio na spotkaniu z mieszkańcami.
33. Przywrócenie środkowego wjazdu na ul. Bema w celu podniesienie bezpieczeństwa na wąskim łuku drogi.
Przywrócenie środkowego wjazdu na ul. Bema leży w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wjazd został
zlikwidowany w czasie opracowywania projektu przebudowy drogi. Projekt musi uwzględniać warunki techniczne
dla dróg publicznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r wraz ze zmianami. Uzasadnieniem, że wjazd należy przywrócić, jest skrócenie drogi jaka mieszkańcy
muszą pokonywać w czasie dojazdu lub wyjazdu z ze swoich posesji. Powód ten jest niewystarczający aby
uzyskać od Ministra Infrastruktury odstępstwa od warunków technicznych. Pogorszenie bezpieczeństwa ruch
nastąpiło w wyniku realizacji postulatu części mieszkańców którzy doprowadzili do likwidacji zaprojektowanego
znaku zakazu skrętu w lewo. Przywrócenie znaku zdecydowanie polepszy bezpieczeństwo ruchu.

Podsumowanie spotkanie nr 5 - 13.10.2015r., Bartoszycka, Grabowskiego, Warmińska, Cicha, Góreckiego,
Kanałowa, Konarskiego, Kwiatowa, Miodowa, Morska, Orła Białego, Piękna, Pionierów, Poznańska,
Smolna, Sosonowa, Wierzbickiego, Wrzosowa, Wyszyńskiego
1. Zaniedbane przejście pomiędzy ulicami Grabowskiego a Wierzbickiego
Remontu na ul. Grabowskiego rozpoczęły się we wrześniu 2016 roku.
2. Brak chodnika pomiędzy ul. Warmińską, a Pionierów
Teren w całości należy do wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości Warmińska 10, więc budowa infrastruktury
terenowej obciąża właściciela czyli wspólnotę.
3. Remont chodników i nawierzchni na osiedlu Zydląg
Na osiedlu w większości drogi są własnością Powiatu. Remont wymaga współdziałania dwóch samorządów
terytorialnych celem przeznaczenia na ten cel określonych środków finansowych. Zostanie podjęta próba
zawarcia porozumienia o wspólnym remoncie w momencie posiadania wystarczającego zabezpieczenia
finansowego.
4. Remont nawierzchni ul. Pionierów oraz górnego odcinka Grabowskiego
Powyższe ulice będą przewidziane w planie remontów na lata przyszłe. O pierwszeństwie w terminach remontach
stanowić będzie stan techniczny nawierzchni ulic lub kryteria pozwalające uzyskać dofinansowanie. Na chwilę
obecną nie ma konkretnego terminu.
5. Kładka za szpitalem, zły stan techniczny
Podest drewniany został naprawiony siłami robót technicznych. Remont całościowy zostanie wykonany w
zależności od środków finansowych.
6. Prośba o koszenie trawy od strony ul. Warmińskiej na osiedlu Grabowskiego
Będzie koszony pas pomiędzy własnością Skarbu państwa, a Spółdzielnią Mieszkaniową ‘Warmia”.
7. Ulica Grabowskiego w kierunku ul. Warmińskiej - kwestia odśnieżania
Ulica jest podzielona pod względem własności- górny odcinek jest własnością spółdzielni, a dolny odcinek
własnością gminy miejskiej. Za odśnieżanie odpowiadają właściciele ulic, natomiast za odśnieżanie zjazdów na
posesje odpowiadają właściciele nieruchomości przyległych do drogi publicznej 9 zgodnie z przepisami
dotyczącymi dróg publicznych).
8. Czy jest możliwe postawienie na osiedlu Grabowskiego strefa ruchu osiedlowego?
Tak, jest możliwe. Należy poczynić kroki w tej kwestii.

9. Złe utwardzenie ul. Warmińskiej w kierunku budynków Spółdzielni Warmia
Poprawione
10. Brak chodnika i prośba o próg zwalniający na ul. Sosnowej od ul. Konarskiego w stronę sklepu.
Są to drogi powiatowe. Skierowany został wniosek do Starostwa o przystąpienie do remontów dróg na osiedlu.
11. Remont nawierzchni ul. Konarskiego, Morska, Sosnowa
Na osiedlu w większości drogi są własnością Powiatu. Remont wymaga współdziałania dwóch samorządów
terytorialnych celem przeznaczenia na ten cel określonych środków finansowych. Zostanie podjęta próba
zawarcia porozumienia o wspólnym remoncie. Wszystko zależne jest od środków finansowych.
12. Oznakowanie nazwami ulic na osiedlu Zydląg
Plany przesunięto na być może rok 2017 r. W zależności od środków finansowych.
13. Szpecące reklamy z tyłu Starówki od strony ul. Kajki
Wystąpiono do właściciela o dokonanie przeglądu reklam i poprawienia ich wyglądu.
14. Zamknięta informacja turystyczna w weekendy
W sezonie letnim informacja jest otwarta również w weekendy.
15. Zadbanie o remont i bezpieczeństwo, budowa ścieżki rowerowo-pieszej dla dzieci idących od osiedla
Grabowskiego do Szkoły nr 1
Podstawowy ciąg jakim uczniowie się poruszają należy do drogi krajowej nr 51. Budowa ścieżki rowerowej będzie
możliwa w trakcie jej przebudowy. W 2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na 2016r. w
Lidzbarku zaczęła przebudowę dk 51 II etapu od strony Term Warmińskich w kierunku skrzyżowania z ul.
Olsztyńską.
16. Zagospodarowanie terenu przy śmietnikach ul. Piękna
Zrobiono.
17. Barak na ul. Wyszyńskiego
Planowane jest przygotowanie budynku w miejscowości Pilnik.
18. Oznakowanie skrzyżowania Cicha z Sosnową
Należy z zapytaniem zwrócić się do Starostwa Powiatowego.
19. Ustawienie lustra przy wjeździe na ul. Piękną
Nie wykazano takiej potrzeby.
20. Migające oświetlenie na ul. Pięknej
Poprawione
21. Ul. Cicha – czy jest możliwe zrobienia ulicą jednokierunkową?
Na chwilę obecną nie będzie takiej zmiany, ze względu na konflikt interesów mieszkańców.
22. Prośba o otwarcie lidzbarskiej Placówki Pocztowej w soboty

Podsumowanie spotkania nr 6 - Chopina, Grunwaldzka, Karłowicza, Kurpińskiego, Leśna Łazienna,
Mazurska, Moniuszki, Nowowiejskiego, Ogińskiego, Paderewskiego, Rzemieślnicza, Szkolna, Szpilmana,
Szymanowskiego, Wieniawskiego, Zielona, Żytnia, Nowa, Olsztyńska, Słowackiego, Topolowa, Wiejska

1. Remont ul. Słowackiego
Podpisano umowę z wykonawcą.
2. ul. Wiejska 37 – miejsce na budowę garaży
Nowe miejsca na garaże powstaną po rozbiórce budynku gospodarczego po stronie zachodniej działki. W drodze
przetargu ograniczonego do mieszkańców budynku nr 37 będą wyznaczone do dzierżawy. Budynek rozebrany,
działki przeznaczone do dzierżawy.
3. ul. Wiejska – czy remont został już zakończony?
Ul. Wiejska – jest droga powiatową . Część robót została wykonana, o szczegóły należy zapytać właściwą
jednostkę.

4. Kwestia ogrzewania domów w strefie uzdrowiskowej – czy będzie konieczność zmiany czy pojawią się
ograniczenia?
Ograniczenia w opalaniu mieszkań strefa nie spowoduje. Obecnie przepisy zabraniają spalania odpadów tj.
plastiku, gumy , skóry itp. rzeczy. Zakazem może być objęte palenie otwartych ognisk, lokalizacja wędzarni,
działania które powodują powstawanie nadmiernej ilości dymu.
5. Kanalizacja oraz wysokie spowalniacze przy ul. Wiejskiej 72
Ul. Wiejska – jest drogą powiatową . Próg zwalniający został poprawiony. Działanie kanalizacji poddane kontroli,
obecnie trwa faza projektowa, złożony został wniosek o dofinansowanie, sprawa pozostaje w toku.
6. Budowa sali sportowej lub boisk przy Szkole Podstawowej nr 1
Gmina opracowała projekt budowlany budowy wielofunkcyjnej Sali na terenie szkoły. Przewidywany koszt wynosi
7 000 000 zł. Na chwilę obecną nie można pozyskać dofinansowania w takiej wysokości aby możliwe to było do
realizacji. Poszukiwania będą trwały nadal.

Podsumowanie spotkania nr 7 - Kopernika, Krasickiego, Kresowa, Krucza, Mickiewicza, Mławska, Prosta,
Reja, Zamkowa, Pl. Wolności, Pl. Kościelny, Pl. Zamkowy, Dantyszka, Dębowa, Gnieźnieńska, Hoża, Kajki,
Kasprowicza, Konopnickiej, Krzywa, Milewicza, Powstańców W-wy, Przechodnia, Ratuszowa, Wiślana, Pl.
Młyński
1. Elewacja budynku przy ul. Kopernika 27
Jest to budynek małej wspólnoty, w której udział gminy wynosi 1/3. Decyzje małej wspólnoty muszą być
podejmowane jednomyślnie. Niestety właściciele nie są w stanie wyłonić zarządu nieruchomością, a tym bardziej
ustanowić fundusz remontowy z którego można byłoby finansować prace remontowe.
2. Wniosek o wycinkę drzew na ścięcie dwóch drzew na ścieżce rowerowej prowadzącej do Wielochowa
Zarząd Dróg Wojewódzkich, złożył do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, organu właściwego do
opiniowania wycinki drzew w pasie dróg publicznych. Wniosek przekazano.
3. Garaże, ul. Dębowa
Gmina przystąpi do zmiany planu przestrzennego w tym obszarze w 2016 r. po zakończeniu procedury zmian dla
19 obszarów rozpoczętej jeszcze w 2013 r. Procedura trwa.
4. Grabienie liści, ul. Poniatowskiego, Wodna, Kromera
Prace porządkowe są stale kontynuowane na drogach i placach gminnych przez PGK oraz pracowników robót
publicznych. Ul. Poniatowskiego jest zarządzana przez ZDP, a ul. Warmińska w kierunku Wozławek jest w
Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Zarządcy dróg odpowiadają za utrzymanie powierzonej własności.
5. Ul. Konopnicka / Dębowa – prośba o oznakowanie „ustąp pierwszeństwa”, kontrola Straży Miejskiej i zwracanie
uwagi osobom, które jeżdżą „na skróty”
Straż Miejska w miarę swoich możliwości (poza innymi obowiązkami) będzie kontrolować przejeżdżające pojazdy.
Wniosek uznano za niezasadny.
6. Remont schodów przy LDK
Będą wykonane prace bieżące remontowe. Dalsze decyzje po zakończeniu inwestycji „Zagospodarowanie
brzegów rzeki Łyny”.
7. Zaniedbany asfalt na Dębowej
Nawierzchnia będzie na bieżąco naprawiana.
8. Koperta na parkingu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Prostej oraz przeniesienie koperty dla
niepełnosprawnych przy ul. Milewicza
Spełniono.
9. Oznakowanie parkingu przy ul. Kopernika
Zamontowano
10. Monitoring na śmietniki przy ul. Kasprowicza
Nie zostanie zamontowany, są miejsca bardziej tego wymagające.

11. Ul. Kopernika 26 – problem remontu budynku
Jest to wspólnota mieszkaniowa. Brak porozumienia pomiędzy właścicielami jest przyczyna niedogadania się w
sprawie ustalenia funduszu remontowego.
12. Ul. Kresowa – prośba o przeniesienie śmietników w dawne miejsce
Śmietniki nie zostaną przeniesione. Powstanie tam amfiteatr.

Podsumowanie spotkania nr 8 - Konstytucji 3 maja, Lipowa, Piłsudskiego, Spółdzielców,
Świętochowskiego, Wysokiej Bramy
1. Brak miejsc parkingowych przy ul. Świętochowskiego
Wybudowano parking z tyłu Urzędu Miejskiego tak, żeby pracownicy nie zajmowali miejsc z przodu budynku.
2. Zabudowa śmietników przy ul. Wysoka Brama 18, przy placu zabaw
Wykonanie obudowy pojemników na odpady komunalne będzie rozważony w planowaniu budżetu na 2017 r.
3. Brak koszy na psie odchody w mieście
Zakupiono psie stacje. Do zagospodarowania czeka jeszcze 5. Na spotkaniu nastąpi próba określenia ich
lokalizacji.

