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Dotyczy: zadania nr 34 w Budżecie Obywatelskim 2020 – Boisko wielofunkcyjne przy 
ul. Kąpielowej

Mieszkańcy  i  wnioskodawcy  projektu  w  Budżecie  Obywatelskim,  odnosząc  się  do  zaistniałej
sytuacji związanej z zadaniem nr 34 i jednocześnie kierując się intencją zrealizowania projektu w roku 2020
stwierdzają co następuje:

1. Spotkania  i  rozmowy  dwóch  stron  konfliktu  odbyły  się,  przedstawione  zostały  uwagi  oraz
wymieniono wzajemne oczekiwania i potrzeby.

2. Wychodząc naprzeciw postulatom oponentów oraz spełniając uwagi Pana Prezydenta, co do zakresu
inwestycji, jako wnioskodawcy odstępujemy od planów wykonania na działce nr 28/14 położonej w
Zielonej Górze przy ul. Kąpielowej kilku boisk: osobnego do gry w piłkę nożną, osobnego do gry w
siatkówkę i koszykówkę, bieżni, pump tracka, skate pointu,

3. Proponujemy,  mając  na  względzie  chęć  polubownego  zakończenia  dyskusji  i  przychylając  się  do
wniosków  drugiej  strony,  aby na  działce  nr  28/14  powstało  boisko  wielofunkcyjne  do
koszykówki/siatkówki  o  nawierzchni  poliuretanowej,  obszar  na  urządzenia  sportowe  (street
workout), obszar na plac zabaw, obszar na elementy rekreacyjne (np. ławeczki). Poziom terenu w
miejscu  zespołu  rekreacyjno-sportowego  będzie  niższy  od  terenu  sąsiadujących  z  nim  działek
mieszkańców. Dbając o komfort okolicznych mieszkańców, działając w ich interesie obok powstanie
parking na 30 samochodów, a dodatkowo wskazujemy teren, który mógłby być wykorzystane pod
kolejne miejsca parkingowe. Oprócz tego w dzielnicy Jędrzychów, istnieją w bliskim sąsiedztwie
cmentarza  miejsca  parkingowe  koło  kościoła,  Intermarche,  Biedronki.  W  załączeniu  koncepcja
zagospodarowania terenu z elementami wymienionymi powyżej.

4. Mając  na  uwadze  deklarację  Pana  Prezydenta  o  odstąpieniu  od  realizacji  nowego  planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z punktem powyżej wnosimy o sporządzenie projektu
uchwały  w  sprawie  uchylenia  w  całości  uchwały  z  dnia  25  lutego  2020  roku  dotyczącej
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 28/14 i
przedstawienie na najbliższej sesji Rady Miasta Zielonej Góry.

Nadmieniamy, że przeciwnicy inwestycji podważali, iż zbierając głosy w Budżecie Obywatelskim
na zadanie nr 34, byli w przekonaniu, iż na terenie działki nr 28/14 powstanie tylko boisko wielofunkcyjne,
plac zabaw, siłownia pod chmurką. Idąc za ich głosem wycofujemy się z budowy osobnych boisk, bieżni,
pump tracka, skate pointu, jednocześnie przychylając się do ich wcześniejszych oczekiwań, aby nie czuli się
oszukani.

Mając powyższe na uwadze, wnosimy o możliwość dalszej realizacji inwestycji oraz niezwłoczne
wznowienie  prac  projektowych,  zgodnie  z  przedstawionymi  przez  wnioskodawców  ustępstwami,
podkreślając po raz kolejny dobro i planowe wykonanie inwestycji. 

Załącznik:
– Projekt zagospodarowania terenu wariant V.
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