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INTERPELACJA 09/2020/NMC

Osiedle Sienkiewicza

dotyczy projektu II zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Legnicy – dla południowej części Legnicy

rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4
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W związku z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Legnica z dnia 11.02.2020r. o wyłożeniu

do publicznego wglądu projektu II  zmiany miejscowego planu zagospodaroania przestrzennego

miasta  Legnicy  –  dla  południowej  części  Legnicy  rejon  os.  Sienkiewicza,  ul.  Jaworzyńskiej  i

autostrady A4,  w imieniu  mieszkańców Osiedla  Sienkiewicza  informuję,  że  planowana zmiana

miejscowego  planu  w  wersji  przedstawionej  na  stronie  BIP  Urzędu  Miasta  Legnica  jest

niedopuszczalna.

Zwracam się do Prezydenta Miasta Legnica

w imieniu swoim i mieszkańców Osiedla Sienkiewicza 

o wprowadzenie poprawy planowanej zmiany planu na zmianę w następujący sposób:

na rysunku zmiany planu obwieszczonym na Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu  Miasta  Legnica  dnia  11  lutego  2020r,  TEREN  OZNACZONY
SYMBOLEM  MN9  (teren  mający  zostać  przeznaczony  na  zabudowę
jednorodzinną,  kiedy  obecnie  teren  ten  jest  przeznaczony  pod  zabudowę
usługową)  NALEŻY  ZMIENIĆ  NA  TEREN  ZP  (z  przeznaczeniem
podstawowym:  teren  zieleni  urządzonej  i  przeznaczeniem  dopuszczalnym:

tereny  sportu  i  rekreacji,  drogi  wewnętrzne,  parkingi  i  miejsca  postojowe,
miejsca wypoczynku dla rowerzystów).
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UZASADNIENIE:

Uchwałą RADY MIEJSKIEJ LEGNICY XLIX/419/10 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie

uchwalenia  zmiany miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego miasta  Legnicy teren

51ZP  wyznaczony  ulicami  Czerwonych  Maków,  Bratkową,  Orzechową  i  Goździkową  o

przeznaczeniu  podstawowym  –  zieleń  urządzona  oraz  dopuszczalnym:  m.in.  usługi  sportu  i

rekreacji, usługi rozrywki, place, ścieżki piesze i rowerowe, parkingi związane z obsługą terenu,

obiekty  małej  architektury  itp...  został  zmieniony  na  teren  o  przeznaczeniu  na  zabudowę

jednorodzinną.

Działki zostały sprzedane a na terenie powstała zabudowa jednorodzinna. Temat zamknięty.

Obowiązująca koncepcja zieleni parkowej na osi kompozycyjnej osiedla została zaprzepaszczona.

Sprawa jest już nieodwracalna. Przewidziana przez planistę urbanistę opracowującego plan zielona

oś stanowiła przemyślaną kompozycję urbanistyczną, została zmieniona na teren o przeznaczeniu

pod zabudowę i tym samym początkowe oryginalne zamierzenie urbanistyczne zostało zburzone.

Wynika to z faktu, że teren zielony przez długie lata nie był zagospodarowany. Porastała go dzika

zieleń,  przez lata powstawały na tym terenie nielegalne wysypiska gruzu i  odpadów zielonych,

które  mieszkańcy  osiedla  wyrzucali  w  nieelegancki  charakterystyczny  dla  Legniczan  sposób.

Powstałe  na  tym  terenie  z  inicjatywy  i  ze  środków  lokalnej  młodzieży  boisko  do  kosza  jako

klepisko częściowo porośnięte trawą a także dzikie boisko do piłki nożnej nigdy nie przerodziły się

inwestycję gminną z prawdziwego zdarzenia. Tym samym mieszkańcy ulic Czerwonych Maków i

Groszkowej, które przylegały do tego terenu z aprobatą opowiadali się za taką  zmianą  planu na

zabudowę mieszkaniową, ponieważ widok zaniedbanej łąki w środku osiedla był odpychający i na

co dzień męczący.

Nikt  wtedy nie  mógł  przewidzieć  że  za  kilka  lat  inwestycje  miejskie  będą  rządziły  się

innymi  prawami,  że  powstanie  taki  twór  jak  Legnicki  Budżet  Obywatelski,  który  wesprze

inwestowanie  w tereny ogólnodostępne,  sportowe  i  rekreacyjne  w  zapomnianych  przez  Gminę

miejscach, że to mieszkańcy będą mogli decydować o tym w jakiej kolejności ich okolica będzie

doinwestowana  ze  środków publicznych.  Gdyby teren  przetrwał   kilka  lat  dłużej  jako  teren  o

przeznaczeniu zieleń, sport i rekreację, to niewątpliwie tam, a nie przy ulicy Malwowej z pomocą

Legnickiego Budżetu Obywatelskiego powstałby park z miejscem do uprawiania sportu i rekreacji.

Park  powstałby  w  miejscu  w  którym  przewidział  to  twórca  i  tym  samym  projektant  układu

urbanistycznego  Osiedla  Sienkiewicza,  a  nie  w  miejscu,  które  w  sztuczny  i  zastępczy  sposób

zostało po latach „doklejone” do układu urbanistycznego osiedla.

Powstały przy ulicy Malwowej teren sportowo rekreacyjny to niewątpliwie jedna z bardziej

pozytywnych rzeczy jakich doczekało się Osiedle Sienkiewicza. Jednak wątpliwości budzi czy taka

lokalizacja jest najbardziej odpowiednia. Teren jest zlokalizowany na zachodniej stronie osiedla,

dostęp dla dzieci ze wschodniego i południowego końca osiedla jest utrudniony bo maksymalnie

daleki. Obok placu przebiega jedna z niewielu ulicy komunikujących osiedle z drogami głównymi.

Ruch  na  tej  ulicy  jest  najbardziej  intensywny  na  osiedlu.  Pozostałe  ulice  osiedla  nie  mają

chodników, ruch uliczny jest dosyć szybki jak na charakter zabudowy. Nie każdy rodzic pozwoli

swojemu dziecku na samotną przejażdżkę rowerem czy spacer na tak odległy teren.

Gdyby teren sportowo rekreacyjny powstał zgodnie z oryginalnym planem odległość do niego z

różnych części osiedla byłaby bardziej sprawiedliwa.

Poza tym zmiana miejscowego planu zaproponowana przez Prezydenta i sprzedaż działek

ma na celu przede wszystkim zasilenie budżetu miasta ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, a

nie wynika z przemyślanego kształtowania tkanki urbanistycznej miasta w zgodzie z potrzebami

mieszkańców  Osiedla  Sienkiewicza.  Chodzi  o  pieniądze  dla  gminy  ze  sprzedaży atrakcyjnego

terenu kosztem Osiedla Sienkiewicza i atrybutów jakimi to osiedle jeszcze dysponuje.
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Obok wspomnianej  wcześniej  sprzedaży działek  z  2010r.  na  zabudowę  mieszkaniową  z  terenu

wyznaczonego ulicami  Goździkową,  Czerwonych Maków, Groszkową  i  Orzechową,  planowana

zmiana  planu  to  sąsiedni  przykład  działania  Gminy,  kiedy  to  atrakcyjne  tereny  w  sposób

nieprzemyślany psują zaplanowany oryginalnie na etapie powstawania osiedla układ urbanistyczny.

Osiedle Sienkiewicza poza terenami rekreacyjno-sportowymi przy ul. Malwowej pozbawione są

zieleni rekreacyjnej. Osiedle Sienkiewicza jest największym powierzchniowo osiedlem w Legnicy -

jest większe od Piekar A, a teren zielony, spinający kompozycyjnie układ urbanistyczny osiedla,

który miał towarzyszyć zabudowie jednorodzinnej, został przekształcony w nieprzemyślany sposób

pod względem projektowym, a tylko w przemyślany pod względem ekonomicznym - na kolejny

kwartał zabudowy.  Mało tego - mając do dyspozycji tak płytki teren zabudowa powstała w tym

miejscu nie powinna być  zabudową  w budynki  mieszkalne jednorodzinne wolno-stojące ale  co

najmniej  budynki  w  zabudowie  szeregowej  jeśli  nie  nawet  niską  zabudowę  wielorodzinną  by

obsługujące  ten  teren  ulice  w  sposób  bardziej  wydajny  go  obsługiwały.  W  obecnej  sytuacji

dwukierunkowa ulica Bratkowa obsługuje przylegającą zabudowę zaledwie jednostronnie.

W imieniu mieszkańców Legnicy i za ich aprobatą, apeluję o uratowanie

zaistniałej sytuacji braku terenów Zieleni Parkowej w centrum Osiedla poprzez
zmianę terenu oznaczonego symbolem MN9 na teren ZP (zieleni urządzonej jako
funkcji podstawowej). 

Sytuację niefortunnej zmiany miejscowego planu z roku 2010, oraz propozycję
bardziej korzystnej zmiany  planu niż planowana obecnie wyjaśniają rysunki:
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Rysunek 1:
plan miejscowy uchwalony 29.01.2007 (uchwała nr IV/35/07)

sprzed zmiany z 22.02.2010r. (uchwała nr XLIX/419/10):

1 – teren zielony obecnie funkcjonujący jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2 – teren usługowy

Rysunek 2:
plan miejscowy po zmianie z 22.02.2010 (uchwała nr XLIX/419/10):

3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

4 – teren usługowy pozostały bez zmian
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Rysunek 3:
planowana zmiana miejscowego planu

5  –  teren  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  mający  powstać  w  miejscu

dotychczasowego terenu zabudowy usługowej

Rysunek 4:
Moja propozycja zmiany miejscowego planu (wariant 1)

ZP – proponowany teren zieleni urządzonej z przeznaczeniem dopuszczalnym: tereny sportu i

rekreacji, drogi wewn, parkingi i miejsca postojowe, miejsca wypoczynku dla rowerzystów.
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Rysunek 5:
Propozycja zmiany miejscowego planu (wariant 1) (mniejsza skala)

51aMN, 51bMN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obecnie zabudowane

ZP – proponowany teren zieleni urządzonej i przeznaczeniem dopuszczalnym: tereny sportu i 

rekreacji, drogi wewnętrzne, parkingi i miejsca postojowe, miejsca wypoczynku dla 

rowerzystów.
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Rysunek 6:
Propozycja zmiany miejscowego planu (wariant 2a)

ZP – proponowany teren zieleni urządzonej i przeznaczeniem dopuszczalnym: tereny sportu

i  rekreacji,  drogi  wewnętrzne,  parkingi  i  miejsca  postojowe,  miejsca  wypoczynku  dla

rowerzystów.

U  –  działka  o  powierzchni  ok  500m2  wydzielona  z  działki  938m2  z  proponowanym

przeznaczeniem na budowę pawilonu usługowego z dopuszczeniem mieszkania na poddaszu

użytkowym.  Dopuszczalne  przeznaczenie  lokalu  parteru:  sklep

ogólnospożywczy/przemysłowy, artykułami ogrodniczymi lub lokal gastronomiczny.
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Rysunek 7:
Moja propozycja zmiany miejscowego planu (wariant 2b)

Oznaczenie terenów ZP i U jak dla wariantu 2a.

Wybór  wariantów  1,  2a  i  2b  proponuję  zostawić  do  decyzji  komisji  urbanistycznej  lub

Prezydentowi. 
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Treść  uwag  zawartych  w  niniejszej  interpelacji  składam  ponadto  do  biura  podawczego

Urzędu Miasta Legnica jako uwagi do ustaleń zmiany projektu planu zgodnie z Obwieszczeniem

Prezydenta Miasta Legnica z dnia 11.02.2020r.  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II

zmiany miejscowego planu  zagospodaroania  przestrzennego miasta  Legnicy –  dla  południowej

części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4.

Do interpelacji  i  do pisma z uwagami dołączam kopię  listę  poparcia uwag przez mieszkańców

Osiedla za zmianą planu miejscowego w sposób przedstawiony na rysunkach 4-7.

Załączniki:– kopia list poparcia uwag do zmiany MPZP(oryginały załączone do pisma z uwagami)
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