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  W odpowiedzi na wniesioną petycję z 10 grudnia 2015r. / data wpływu 
31 grudzień 2015r. / w niżej wymienionych sprawach informuję, że podnoszone przez 
Państwa tematy, zostały już przyjęte do realizacji w efekcie współpracy i dialogu z Miejską 
Radą Seniorów, reprezentującą środowisko seniorów. Nie mniej jednak informuję, 
co następuje:   

 
Ad 1 .  Zmiana obecnych tablic z rozkładami MPK na tablice o większych czcionkach i 
podświetlenie tak by były czytelne również po zmroku. 

Sprawa ta była szeroko omawiana z Miejską Radą Seniorów w ubiegłym roku. O zmiany 
obecnych  tablic z rozkładami MPK na te o większych czcionkach i podświetlane tak, aby 
były czytelne po zmroku, w listopadzie 2015r. wystąpiono do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego. Rozkłady jazdy z nową szatą graficzną będą sukcesywnie wymieniane 
przez operatora na przystankach komunikacyjnych miasta Legnicy. Podświetlenie rozkładów 
jazdy na przystankach MPK wymaga przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjnego po 
wcześniejszym opracowaniu projektu budowlanego w zakresie zasilania w energię 
elektryczną. Koszt podświetlenia rozkładów jazdy na wszystkich przystankach 
komunikacyjnych (206 przystanków) na terenie Legnicy może stanowić  kwotę około dwóch 
milionów złotych. Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie Gminy na ten cel w 
roku bieżącym,  zadanie będzie proponowane do realizacji na lata następne.  
 
Ad 2. Zwiększenie liczby ławek zawierających oparcia zarówno w Rynku, jak i na skwerach 
poza ścisłym centrum miasta. 

Sprawa ta była szeroko omawiana z Miejską Radą Seniorów w ubiegłym roku. Ławki w 
ciągach ulicznych montowane są przede wszystkim na przystankach komunikacyjnych oraz 
w ciągach ulic i placów o charakterze spacerowym. Na terenach zieleni (parki, skwery, 
zieleńce) od kilkunastu lat montowane są głównie ławki z oparciami posiadające ciekawy 
design, stylizowane, tradycyjne lub nowoczesne. Wzornictwo ławek nie jest uniwersalne, za 
każdym razem projektując przestrzeń i jej wyposażenie w meble miejskie, brany jest pod 
uwagę jej charakter i styl, dlatego niekiedy stosowane są (tak jak na płycie Rynku) siedziska,  
a innym razem ławki. 
 
Ad. 3. Budowa rejonowych wybiegów dla psów oraz zakup woreczków na psie odchody. 

Zadanie związane z budową  wybiegu dla psów  znajduje się w wykazie potrzeb 
inwestycyjnych  naszego miasta.  Mieszkańcy zgłaszają  potrzebę wybudowania takich 
miejsc we wnioskach w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Wnioski te nie 
spotkały się dotychczas z szerszym zainteresowaniem głosujących. Gmina Legnica planuje 
zakup większej ilości koszy na psie odchody z podajnikami woreczków.  Psie odchody można 
również wrzucać do ulicznych koszy na zmieszane odpady.  

 



Ad  4 .Instalacja wiat przystankowych na wszystkich przystankach MPK. 

Sprawa ta była szeroko omawiana z Miejską Radą Seniorów w ubiegłym roku. Miasto 
Legnica sukcesywnie dokonuje wymiany wyeksploatowanych wiat przystankowych na nowe 
oraz instaluje je na przystankach pozbawionych wiat. Są one montowane na przystankach 
komunikacyjnych, na których infrastruktura terenu to umożliwia (z zachowaniem  
określonych przepisami prawa szerokości ciągów pieszych, odległości od krawędzi jezdni 
itp.).  
Wiaty montowane są w pierwszej kolejności na przystankach peryferyjnych, gdzie ze 
względu na warunki pogodowe, są najbardziej potrzebne. Montaż wiat przystankowych na 
przystankach tymczasowych przeniesionych w związku z realizacją inwestycji drogowych 
informuję, uzależniony jest od czasu realizacji danej inwestycji, kosztów, warunków 
w terenie. Każdorazowo, przy wyznaczaniu trasy objazdu linii komunikacji miejskiej  
związanej z prowadzeniem inwestycji drogowej, rozpatrywana jest indywidualnie sprawa 
możliwości oraz zasadności ustawienia wiaty na wyznaczonych przystankach tymczasowych. 
 
Ad. 5. Instalacja stolików szachowych na osiedlach i przy skwerach. 

Od wielu lat  tereny o charakterze rekreacyjno-sportowym doposażamy w stoliki szachowe, 
do gier planszowych. Takie  stanowiska powstały na terenie Parku Miejskiego (10 stolików), 
Placu Targowego, na terenach rekreacyjnych przy ul: Neptuna, Oświęcimskiej oraz terenów 
rekreacyjnych realizowanych w ramach LBO w rejonach ulic:   Goździkowej, Tatrzańskiej, 
Wierzyńskiego. Zlokalizowanie takiej funkcji na terenie bezpośrednio sąsiadującym z 
zabudową  musi zostać poprzedzone  konsultacjami z mieszkańcami  z uwagi na  
uwarunkowania miejscowe oraz w zakresie mogących wystąpić uciążliwości np. hałasu. 
Dlatego też zadanie to realizowane jest sukcesywnie, po  zgłoszeniu przez mieszkańców 
takiego zapotrzebowania ze wskazaniem lokalizacji. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Otrzymują:  

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
    sp. z o.o. w Legnicy, 
2. Miejska Rada Seniorów w Legnicy, 
3. Legnicka Rada Seniorów, 
4. Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, 
5. Wydział Inwestycji Miejskich - wm. 
6. IK a/a 


