
Dariusz Jacek Legutowski Zielona Góra, dnia 28.01.2021 r.
Radny Miasta Zielona Góra

Do
Janusza Kubickiego
Prezydenta Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22 
65-424 Zielona Góra

INTERPELACJA / PYTANIE
nr 42/DJL/2021

Dotyczy: Oczyszczenia stawu w Łężycy ul. Kościelna

Szanowny Panie Prezydencie, 

W oparciu o art. 24 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku z
późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 16, poz. 95), zwracam się do Pana Prezydenta z interpelacją w
następującej sprawie. 

W lipcu 2019 r.  mieszkańcy Łężycy w Zielonej  Górze zwrócili  się do mnie z prośbą o
interwencję  w  sprawie  stawu  przy  ul.  Kościelnej.  26-07-2019  r.  wysłałem  prośbę  do  Biura
Gospodarki Komunalnej UM Zielona Góra o wyczyszczenie stawu. 
W listopadzie 2019 r. mieszkańcy Łężycy poinformowali mnie, że w stawie pływają śnięte ryby,
woda ma kolor biały, a wokół roztacza się nieprzyjemna woń. 
O powyższej sytuacji poinformowałem Biura Gospodarki Komunalnej  UM Zielona Góra, a także
skierowałem pismo  do  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony Środowiska  w  Zielonej  Górze  z
prośbą o zajęcie się sprawą. W odpowiedzi uzyskałem informację, że sprawa ta nie leży w gestii
tego  urzędu  –  druk  WI.7024.2.70.2019.EC z  19-11-2019r.  Wniosek  więc  przekazany został  do
rozpatrzenia Prezydentowi Miasta Zielona Góra oraz Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody
Polskie, a także Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W  dniu  28-01-2021r.  kolejny  raz  przez  mieszkańców  Łężycy  zostałem  poproszony  o
interwencję.  W czasie  oględzin  stawu  stwierdziłem  w  nim liczne  martwe  ryby.  Jak  widać  na
zdjęciach  sprawa  do  dzisiaj  nie  została  załatwiona.  W  związku  z  powyższym  proszę  o
zaproponowanie konkretnego rozwiązania tego problemu. 

Proszę o przekazanie zestawienia poniesionych wydatków w roku 2020 w ramach działania,
oczyszczenie i „konserwacja stawu w Łężycy”. W ramach przedstawionego zestawienia wszystkich
poniesionych kosztów, proszę o wskazanie poszczególnych rodzajów wydatków, kwot i wartości
danych  usług  i  działań  wraz  ze  wskazaniem  podmiotów/osób  na  których  rzecz  wydatkowano
środki. 

Z wyrazami szacunku,
Dariusz Legutowski

Załączniki:
1. Pismo  z  dnia  19-11-2019r.  druk  WI.7024.2.70.2019.EC z  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony

Środowiska

2. Zdjęcia stawu z dnia 27-01-2021r.








