Dariusz Jacek Legutowski

Radny Miasta Zielona G6ra
Zielona G6ra, dnia 2.07.2020 r.

Do

Janusza Kubickiego

Prezydenta Miasta Zielona G6ra
ul. Podg6ma 22

65‑424 Zielona G6ra

INTERPELACJA
nr 31/DJL/2020

Dotyczy:

Budowy dr6g i o§wietlenia na osied萱u Boczna Enklawa w Jedrzychowie oraz

PrOblemu zalewania osiedla przez wody opadowe

Szanowny Panie Prezydencie,

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

P6血iQjszymi zmianani (Dz. U. Nr 16, POZ. 95), ZWraCam Si? do Pana Prezydenta z inteapela(彊w
nast?Puj ap匂sprawie.

Mieszkahcy osiedla Boczna Enklawa przy ul. BocznQj i ZielnQj na Jedrzychowie zwracap
Sl? Z uPrZ?]ma PrOsba O Wybudowanie drogi d句azdowQj do osiedla, Wykonanie oSwietlenia oraz

Odwodnieh, a takze wybudowanie drogi wewn?trZnQj przy ul. ZielnQj (dzialka 47/6). Osiedle

ObQjmuje 13 budynk6w, W kt6rych mieszka ok 52 rodzin. Do osiedla dochodzi tylko jedna droga
PrOWadzaca od ul. Bocznej. Przy tak gestym zaludnieniu jest to niewystarcz明Ce. Du2e nat?Zenie

ruchu sanochodowego I PleSZegO SPraWia wiele utrudnieh w codziemym zyciu mieszkahc6w.
Ponadto brak chodnik6w stwarza powazne zagrozenie bezpieczedstwa dzieci, dla kt6rych jest to
jedyna droga do szkoly.
Ulica Zielna, jako droga wewnetrzna, do dz義nie zostala ukohczona. Wjazd pQjazd6w oraz

dQj§cie mieszkahc6w do wlasnych pose串jest znacznie utrudnione ze wzgl?du na du2a ilo§6

SanOChod6w oraz brak parking6w. Duze pqjazdy ciezarowe, W tym $mieciarki, Paraliz函ruch na

drodze.

KoIQjnym problem jest nieuregulowana kwestia w6d opadowy. Ka2dy wiekszy deszcz
POWO(坤e zalewanie drogi i kolg直e utrudnienia w ruchu. Brak kanalizaqii deszczowq powod¥蒔Ze

WOda rozlewa sl? PO drogach. Mieszkahcy osiedla Boczna Enklawa zwrac弼Sle Z PrO§ba o
interwen排

w tQj sprawie. Prosza, aby miasto poqielo dzialania, kt6re w przyszIosti

Zabezpieczy士oby ich domy i dzialki przed zalewaniem.

Po raz koIQjny nalezy zwr6ci6 uwage, Ze problemy mieszkahc6w wi辞a sie z decyzjami

Miasta, kt6re wydalo szereg pozwoleh na budow? nOWyCh osiedli i dom6w jednorodzimych w
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Obszarze zalewowym cieku Dhlbnia

CO ZnaCZnie ograniczylo powierzchiri? Odparowywania wody

OraZ POgOrSZylo wsp61czymik splywu powierzchniowego dla tych teren6w.
W zeszlym roku Rada Miasta Zielona G6ra przwha do realizaqji uchwal? ,J)lan a帥pta匂v
de zmian klimtu M;asta Zielom G6ra do roku 2030,,・ Pragne przypomnie6, iz uchwala nr

V88.2019 w dniu 26‑02‑2019r. zostala przeglosowana ilo§cia 17 glos6w (2 wstrzymLjapych sie, 6

Obecnych nieglosujapy) i powima by6 wdrozona w zycie, Za CO Odpowiedzialny jest Prezydenta

Miasta Zielona G6ra.
Link:

https ://bip.zielonagora岬i鵜do鵜Zmia
n klimatu Miasta Zielona Gora do roku 2030
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W zalapzniku do uchwaly nr V88.2019 w dziale 7. DziaIania Adaptacyjne wymieniono
Cel strategiczny 4・ Zwie応zenie o勿ornojci miasta m e屈折emalneクawis加砂初ologicz"e (dya匂′
nawalne, pO14,Odzie匂oc雌pienia i suszcz) oraz anemometルCZne (含il均′ Wia砂i vyねdowania
atmo擁ryczne, kt6ry powinien by6 wdrozony juZ w tym roku. Ponizej wymienian punkty, kt6re
ZObowi年中a miasto m.in. do uregulowania ciek6w wodnych:
. DziaIanie 4.1. Z

go平)0みrowanie 14,6d apadovych na /erenie miasta.

. DziaIanie 4・2. Bùねwa system2

Zieleni m函諦i夕i w6d (乙ielono‑u(癌加弓i hかvastruktu現) z

yko′Z)ノStaniem zasob6w naturalIeyCh (dzialanie ciagle).

. DziaIanie 4.6・ Zdchowanie i rewaloIyZada ciek6w i zbiornik6w wo切少ch jako element6w

加nple応owei zielono‑blekitn〆i所astr胸u′y Siu乞qc弓i o勿rowadzaniu, OC砂SZCZaniu i
reten匂v @owierzchniowei lub pockiemn勃nadniaru w6d deszczovych i roztqpolvyCh z
OtaCZ少qのノCh teren6w (dotyczy miedzy imymi Dfubni).
・ DziaIanie 4.11・ Bz/ゐ14,aリノStem2

mOnitoringc

apad演w a脇0擁rycz砂,Ch w poszczeg6lI砂Ch

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

W zwi評ku z nasileniem si? gWaItownych zjawisk pogodowych, Wymagana jest pilna
interwenqja wねdz miasta w celu zabezpieczenia przeplywu cieku Dhlbnia w calym jego przebiegu.

Przy obfitych opadach deszczu, brak kanaliza串deszczowQj oraz zaniedbania w kouserwaqji

PrZydro血ych i melioracyjnych row6w oraz przepust6w wodnych, b?dzie powodowa6 kolejne
PrOblemy z zalewaniem ulic i pose叩.
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Zal雀cznik:

1. z(鴫cia z zalanych pose即przy ul. Bocznq oraz ZielnQj

