Dariusz Jacek Legutowski

Radny Miasta Zielona G6ra
Zielona G6ra, dnia 17.08.2020 r.

Do

Janusza Kubickiego

Prezydenta Miasta Zielona G6ra
ul. Podg6ma 22

65‑424 Zielona G6ra

INTERPELACJA
nr 32/DJL12020

Dotyczy:

vykonania niezbednej systemowej infrastruktury zabezpieczaj糾ej pIZed

ZaIewaniem woda opadowa posesJI PrZy ulicy Ignacego Domeyki w Zielonej G6rze

Szanowny Panie Prezydencie,

W oparciu o art. 24 ust. 3 Ustawy o sanorzadzie gmimym z dnia 8 marca 1990 roku z
P6血iQjszymi zmianani (Dz. U. Nr 16, POZ. 95), ZWraCan Si? do Pana Prezydenta z intexpelaqia w
nast?Puj雀cQj sprawie.

W zwiazku z licznymi prost)ami mieszkahc6w ul. Domeyki zwracan sle Z uPrZ句ma PrOsba

O Wykonanie niezbednej, SyStemOW匂infrastruktury zabezpieczajap匂POSe?ie PrZy ul. Ignacego

Domeyki w Zielon匂G6rze przed woda opadowa. W czasie ostatnich, gWaItownych opad6w

atmosferycznych zar6wno ogrody jak i budynki mieszkahc6w przy tQj ulicy zostaly zalane.

Niezb?dna byla interwenqja Strazy PoZamQj, kt6ra zostala wezwana do wypompowania wody
OPadow匂z garady i piwnic. W osta血ich latach w wyniku nawozenia ulicy destnlktem asfaltovym,

POZiom drogi zostal znacznie podniesiony. W efekcie woda opadowa w naturalny spos6b splywa na
POSepe POWOd中年C Zalania ogrod6w i domostw

Pragne nadmieni6, iz juz w zeszlym roku napisalem inteapelaqj? m l/DJL/2018 z dnia 18.
marca 2019 r.,W kt6rej wskazywalem koniecznose budowy nowej drogi przy ul. Domeyki.
Ponownie prosz? O WPisanie tQj drogi jako zadania inwestycyjnego do budzetu miasta na rok 2021.
Jako wieloletni mieszkaniec osiedla J?drzych6w uwaZan, Ze budowa tQj drogi jest zasadna i
POWima by6 pilnie wykonana. Mieszkahcy ul. Domeyki od 40 1at zmagz弱si? Z utnldnieniani. Stan

nawierzchni jest fatalny. Kohcowy odcinek tej ulicy jest obecnie nieprzQjezdny.
Jak sie okazuje, PrOblemem jest nie tylko fatalny stan nawierzchni ale r6wniez

nieuregulowana kwestia w6d opadowy. Brak kanalizaQjii deszczowq sprawia, i2 ka2dy wi?kszy
deszcz powod可e zalewanie drogi, degrada(彊

tymczasow♀) naWierzchni oraz podtapianie

SaSiadujacych pose?ji. Mieszkafroy osiedla Uczonych zwracaJa Sl? Z PrO§ba o interwen排w tQj
SPraWie. Prosza, aby miasto po(鴫1o dzialania, kt6re w przyszIoici zabezpieczylyby ich domy l

墓園

dzialki przed zalewaniem i zniszczeniem.
W zwi雀zku z nasileniem sl? gWaItownych zjawisk pogodowych, vymagana jest pilna

interwenqja wladz miasta w celu zabezpieczenia przeplywu w6d opadowych. Przy obfitych opadach
deszczu, brak kanaliza函

deszczowql OraZ Zaniedbania w konserwaql PrZydro血ych i

melioracyjnych row6w oraz przepust6w wodnych, b?dzie powodowa6

koIQjne problemy z

Zalewaniem ulic i posei〕1.
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Zalapznik:
1. Pismo mieszkahc6w山. Domeyki z dnia 27‑07‑2020 r.

2. Artykul z Gazety Lubuskiej z 2017 roku: httos://Dlus.gazetalubuska.Dl/od‑dziesiecioleci‑
walcza‑0‑leDSZa‑droge/ar/1 2392307
3. Z(鴫cia z drogi przy ul. Domeyki.

