
Dariusz Jacek Legutowski

Radny Miasta Zielona G6ra

Zielona G6ra, dnia 30.06.2020 r.

Do

Janusza Kubickiego

Prezydenta Miasta Zielona G6ra

ul. Podg6ma 22

65-424 Zielona G6ra

INTERPELACJA

nr 30/DJL/2020

Dotyczy:　Za賞ewania posesJI PrZy ul. Mokrej na Jedrzychowie

Szanowny Panie Prezydencie,

W oparciu o art. 24 ust. 3 Ustawy o sanorzadzie gmimym z dnia 8 marca 1990 roku z

P6Zniejszymi zmianani (Dz. U. Nr 16, POZ. 95), ZWraCan Si? do Pana Prezydenta z interpelaqi? W

nast?Puj apQj sprawie.

Mieszkahcy ul. Mokr匂na J?drzychowie zwracaja si? Z PrO細a O interwenqi? W SPraWie

Stalego zalewania ich pose弾przez ciek wodny Diubnia・ Mieszkahcy prosza, aby miasto po句elo

dzialania, kt6re w przyszIo§ci zabezpieczy書oby ich domy i dzialki przed zalewaniem. Jednoczechie

ZWraCZ彊uwagらZe Z扉とW StraChu przed koIQjnymi opadami, a kazdy wi?kszy deszcz powoduje w

nich ogrormy stres.

NaleZy zwr6ci6　uwage, Ze problemy mieszkahc6w wi軸　Si? Z decyzjani Miasta.

Mianowicie Miasto Zielona G6ra wydalo szereg pozwoleh na budowe nowych osiedli i dom6w

jednorodzimych w obszarze zalewowym cieku Dfubnia, co ZnaCZnie ograniczylo powierzc血i?

Odparovyaria wody oraz pogorszyIo wsp61czymik splywu powierzchniowego dla tych teren6w.

W zeszlym roku Rada Miasta Zielona G6ra przw南a do realiza串uchwal? ,J)lan a〔池?ta匂v

do zmian klimtu M;asta Zielom G6ra do roku 2030”. Pragne przypomnie6, iz uchwala nr

V88.2019 w dniu 26-02-2019r. zostala przeglosowana iloScia 17 glos6w (2 wstrzymujapych sie, 6

Obecnych nieglos可apy) i powima by6 wdrozona w zycie, Za CO Odpowiedzialny jest Prezydenta

Miasta Zielona G6ra.

Link:h岬
n klimatu Miasta Zielona Gora do roku 2030　E2　80　9D/

W zalapzniku do uchwaly ur V88.2019 w dziale 7. DziaIania Adaptacyjne vymieniono

Ce賞strategiczny 4. Zwie応zenie o勿ornoSci miasta na e応!ケemalne z/awis加砂drologiczne (bpa少

nawalne, pOWOdzie匂oc均pienia i suszq) oraz anemome砂czne (弱りwia砂　j男)iadowania
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atmo垂ryczne, kt6ry powinien by6 wdrozony juz w tym roku. PonizQj vymienian punkty, kt6re

ZObowiaz函miasto m.in. do uregulowania ciek6w wodnych:

・ DziaIanie 4.1. Zagoやoddrowanie w6d opadovych na tennie miasta.

. DziaIanie 4.2. Bc‘ゐwa rり′Stemu Zieleni mi乞iskfグi w6d (乞ielono-blekitn?i i所astru脇/I功z

Wyんor砂Staniem zasob6w naturalIayCh (dzialanie ci慾le).

. DziaIanie 4.6. Zdchowanie i rewaloIyZa少a ciek6w i zbiornik6w wodych jako element6w

konaple応ow〆Zielono-的擢tn弓i i手かastru励ry siu乞qc宅i ocZ?rOWaCZzaniu, OCZys'ZCZaniu i

retendi @014,ierzchniow〆lub podziemn勃nadniaru w6d deszczovych i roztapovych z

OtaCZq/qeych /eren6w (dotyczy mi?dzy imymi Dlubni).

. DziaIanie 4.11. Budowa fyStemu mOnitoringu apad6w atmo擁ryczIeyCh w poszczeg6lr少Ch

Zlewniach miasta, (vykonanie systemu teleinfomatycznego do roku 2025).

W zwiazku z nasileniem sl? gWaItownych zjawisk pogodowych, Wymagana jest pilna

interwenqja wiadz miasta w celu zabezpieczenia przeplywu cieku Dlubnia w calym jego przebiegu.

Przy ob紐ych opadach deszczu, brak sta坤konserwaql rOW6w melioracyjnych i przydroznych oraz

PrZePuSt6w, b?dzie powodowa6 koIQjne lokalne podtopienia grmt6w, Zalewanie piwnic i ogr6dk6w.

Zalacznik:

1. zdj?Cia z zalanych pose?jl PrZy ul. Mokrej


