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INTERPELACJA / PYTANIE
nr 73/DJL/2022
Dotyczy:

Petycja mieszkańców w sprawie likwidacja ścieku korytkowego na
skrzyżowaniu ul. Zbożowej z ul. Bolka i Lolka

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.
Mieszkańcy Osiedla Bajkowego na Jędrzychowie w dniu 15-12-2021 r. złożyli do Urzędu
Miasta Zielona Góra Petycję w sprawie likwidacja ścieku korytkowego na skrzyżowaniu ulicy
Zbożowej z ulicą Bolka i Lolka. Z informacji zawartej w dokumencie wynika, że ściek nie był
przewidziany w opracowanym projekcie technicznym. Zastosowany element odwodnienia jezdni
stwarza obecnie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie. Pojazdy przejeżdżające przez
betonowe koryto drogowe zmuszone są do gwałtownego hamowania, a auta o niższym zawieszeniu
narażone są na uszkodzenia. Skrzyżowanie ul. Zbożowej i Bolka i Lolka stanowi główny wjazd na
duże, wciąż rozrastające się Osiedle Bajkowe. Ponadto lokalizacja ścieku korytkowego na
szerokości skrzyżowania ulic jest niezgodna z przepisami. W związku z powyższym mieszkańcy
oczekują niezwłocznej likwidacji tego rozwiązania.
Zdaniem mieszkańców w tym miejscu należy zastosować inny rodzaj odwodnienia
drogowego, zgodnego z Normą PN-EN 1433 np. takiego jak odwodnienie liniowe
polimerobetonowe z rusztem żeliwnym klasy obciążeń D400.
W odpowiedzi na złożoną Petycję Departament Zarządzania Drogami w piśmie z dnia 2312-2021 (sygn. akt nr DZ-UD.721.3.110.2021.ŁT, RISS 5414710) poinformował mieszkańców, że
przyjęte rozwiązanie jest elementem systemu odwodnienia, które reguluje kwestię spływu wód
opadowych z obrębu skrzyżowania. Ponadto zasugerował, że mieszkańcy i tak muszą zachować
szczególną ostrożność z uwagi na to, że jest to droga objęta strefą zamieszkania. Z uwagi na
lekceważący ton odpowiedzi oraz lekkie potraktowanie zgłoszenia, a także brak jakiejkolwiek
propozycji na rozwiązanie problemu, oburzeni mieszkańcy Osiedla Bajkowego złożyli skargę, w
której domagają się niezwłocznej likwidacji ścieku. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że jest
wiele innych sposobów na rozwiązanie odwodnienia, które jednocześnie nie będą utrudniać życia
mieszkańcom.
W związku z powyższym, proszę o interwencję i jak najszybsze rozwiązanie problemu
zgłoszonego przez mieszkańców. Dołączam zdjęcia obrazujące problem, na których dokładnie
widać jak auta przejeżdżające przez skrzyżowanie wpadają w betonowe koryto, co naraża je na
uszkodzenia.
Proszę również o odpowiedź, dlaczego przy drugim wyjeździe z Osiedla Bajkowego na tej
samej ulicy Zbożowej zastosowano zgoła inne rozwiązanie, mianowicie zamiast odwodnienia
wyłożono pas z pięciu rzędów kostki betonowej. Czy to jest właściwe rozwiązanie dla odwodnienia
w tym miejscu?

Ponadto proszę o odpowiedź, dlaczego w BIP Urzędu Miasta Zielona Góra w zakładce
Petycje nie zarejestrowano dokumentu złożonego przez mieszkańców Osiedla Bajkowego?
W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Legutowski
Załącznik:
1. Zdjęcia skrzyżowania przy ulicy Zbożowej (wjazd na Osiedla Bajkowego)
2. Petycja mieszkańców Osiedla Bajkowego z dnia 14.01.2021r.
3. Pismo Dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami sygn. akt nr DZUD.721.3.110.2021.ŁT, RISS 5414710.
4. Skarga mieszkańców z dnia 7.01.2022r.

