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INTERPELACJA / PYTANIE
nr 76/DJL/2022

Dotyczy: Pismo mieszkańców w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji dot. drogi 
przy ul. Arctowskiego

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. 

Proszę  o  odpowiedź  na  pytania  mieszkańców,  złożone  do  Pana  Janusza  Kubickiego
Prezydenta Miasta Zielona Góra 3 stycznia 2022 roku, na które do dnia dzisiejszego nie udzielono
odpowiedzi. Treść pisma poniżej:

„W związku z negatywnym załatwieniem przez Pana petycji  502 mieszkańców Zielonej
Góry  dotyczącej  wykonania  na  ul.  H.  Arctowskiego  w  Zielonej  Górze  nawierzchni  z  kostki
brukowej eko-kwadrat wnoszę o ustosunkowanie się przez Pana do kwestii poruszonych poniżej:

1. Proszę o konkretne podanie ulic w mieście, które wg Pana wymagają pilniejszej budowy i
przebudowy (jak długo czekają mieszkańcy na budowę ulicy, ile pism złożyli w tej sprawie
w UM, jaki jest na tych ulicach ruch drogowy, ile domów znajduje się przy tych ulicach, czy
prowadzą one do wielu ulic na osiedlu).

2. Na jakiej podstawie uważa Pan, że ruch na drodze gruntowej, bez wydzielonych chodników
i jezdni, pełnej dziur, zabudowanej domami jednorodzinnymi, gdzie przejeżdża dziennie 180
- 200 pojazdów mechanicznych,  w tym wielotonowe samochody dostawcze jest  ruchem
niewielkim? Przejeżdżające pojazdy co 3 min.  jeden,  to wg Pana,  mało??? Kurz,  hałas,
pękające ściany w domach, niebezpieczeństwo dla dzieci, to nic nie znaczy?

3. Na  jakiej  podstawie  twierdzi  Pan,  że  na  innych  ulicach,  które  wymagają  remontu  czy
budowy wcześniej  niż  ul.  H.  Arctowskiego jest  większy ruch.  Czy dokonano pomiarów
natężenia ruchu jak na ul. Arctowskiego? Czy np. ul. Irysowa na Jędrzychowie wymagała
wylania asfaltu bardziej niż ul. Arctowskiego?

4. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego podlegli Panu urzędnicy Urzędu Miasta stoją na stanowisku,
że niemożliwe jest ograniczenie ruchu na ul. Arctowskiego kosztem zwiększenia natężenia
ruchu na drogach przyległych, a doskonale wiedzą i nic w tym zakresie nie robią, że to
właśnie największe natężenie ruchu pojazdów jest  na ul.  Arctowskiego w porównaniu z
równoległymi ul. Czekanowskiego, Domeyki, Wierzbową?

5. Dlaczego, choć przepisy, które sam Pan przytacza w piśmie z dnia 27 września 2018 roku,
na  to  pozwalają,  urzędnicy  UM  nie  wyrażają  zgody  na  ograniczenie  prędkości  na  ul.
Arctowskiego  do  20  km/h?  Mieszkańcy  uważają  prędkość  na  takiej,  jaka  jest  ul.



Arctowskiego 30 km/h jest za duża, a wielu kierowców jeździ jeszcze szybciej?

6. Z  jakiego  powodu  wszystkie  propozycje  mieszkańców  ul.  Arctowskiego,  łącznie  z
zaproponowanymi  przez  urzędników  UM  szykanami  drogowymi  są  przez  Pana  i
urzędników  Pana  urzędu  odrzucane?  Proszę  jednocześnie  nieuzasadniać  tego  brakiem
jednomyślności  wśród  nas  -  mieszkańców,  bo  doskonale  wiemy  jak  sprawa  w
rzeczywistości wyglądała.

7. Dlaczego, parę lat temu w Gazecie Lubuskiej zachwalał Pan powstające w mieście nowe
osiedle  Uczonych?  Trzeba  było  potencjalnych  kupców  działek  poinformować,  że  przez
kilkadziesiąt  lat  (a  przynajmniej  do  2034  roku)  nie  będą  mieli  wybudowanych  dróg,
oświetlenia, kanalizacji  deszczowej itp. Wygląda na to,  że jest  to najbardziej  zaniedbane
osiedle domów jednorodzinnych w mieście.

8. Z jakiego powodu podejmuje Pan decyzje o remoncie w br ulic na Raculce, gdzie mimo
nienajlepszej  jakości  są  jednak  chodniki  i  utwardzone  jezdnie,  a  mieszkańcy  ul.
Arctowskiego mają czekać na budowę kolejne lata? Może sprawiedliwiej byłoby budować
jedne, a później remontować drugie, bo te pierwsze mogą nigdy nie doczekać się budowy.

Podsumowując: prosimy Pana o kolejny raz przeanalizowanie sytuacji mieszkańców ul. H.
Arctowskiego  i  podjęcie  w wyniku  konsultacji  z  nimi  decyzji  skutkujących  budową drogi  lub
skutecznym ograniczeniem ruchu pojazdów jak na innych ulicach w mieście.”

Z wyrazami szacunku
Dariusz Legutowski

Załącznik:
1. Pismo mieszkańców ul. Arctowskiego z dn. 3 stycznia 2022 roku


