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1. KŁADKA NAD UL. PIASTWOSKĄ

W  nawiązaniu  do  Państwa  odpowiedzi  z  dnia  2go  października  na  moją  interpelację
nr 257/2020, w której  informują  Państwo, że nie ma ostatecznej decyzji  o likwidacji kładki nad

ulicą  Piastowską  w  związku  z  planowaną  inwestycją  remontu/przebudowy  tej  ulicy,  zwracam

Państwu uwagę,  że  pozostawienie kładki byłoby bezwzględnie złą  decyzja,  w wyniku której  w

dalszym  ciągu  funkcjonował  będzie  szkodliwy,  bo  ograniczający  tą  część  miasta  układ

komunikacyjny.  Pozostawienie  kładki  w  obecnym  miejscu  uniemożliwi  skomunikowanie

skrzyżowaniem/rondem ulicy Rycerskiej z Piastowską.  Pomijając fakt, że kładka jest szpecącym

obiektem budowlanym nie odpowiadającym charakterowi zabudowy ulicy Piastowskiej z 1 połowy

XX wieku, to największą wadą zachowania kładki byłby ograniczenie możliwości włączenia układu

komunikacyjnego  dzielnicy Fabryczna  i  północnej  części  Starego  Miasta  do ulicy Piastowskiej

poprzez  skrzyżowanie/rondo  z  ulicą  Rycerską.  Dzielnica  Fabryczna  to  z  mocih  obserwacji

najbardziej  zaniedbana  przez  Państwa  administrację  dzielnica  Legnicy.  O  tym  temacie

wspominałem już w mojej 1szej interpelacji dotyczącej ulicy Piastowskiej - nr 188/2020, w której

wymieniłem jakie korzyści dla dzielnicy Fabryczna, ulicy Henryka Dąbrowskiego i Ściegiennego

mogłoby  przynieść  udrożnienie  tych  ulic  pod  względem  komunikacji  kołowej.  Przytaczam

uzasadnienie do zadanego w interpelacji  188/2020 pytania nr  6  o  połączenie ul. Piastowskiej  z

ulicami Skłodowskiej Curie, Rycerską i Ściegiennego-Dąbrowskiego:

Uważam, że połączenie Piastowskiej z w/w ulicami rondami lub skrzyżowaniami zrównoważyłoby

ruch  w centrum,  ożywiłoby również  komercyjnie  dotychczas  odcięte  od Piastowskiej  ulice  oraz

odciążyłoby ruch na innych skrzyżowaniach zapewniających wjazd do Starego Miasta z Legnickiej

Obwodnicy Śródmiejskiej. (L.O.Ś.):

− na skrzyżowaniu L.O.Ś. Chojnowska/Dziennikarska

− na skrzyżowaniu L.O.Ś. z Senatorską

− na skrzyżowaniu L.O.Ś. z Gwarną

− na skrzyżowaniu L.O.Ś. z Nową

− na skrzyżowaniu L.O.Ś. z Wrocławską
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Uważam też, że zwiększony ruch na tych ulicach i ich ożywienie być może sprawi, że ulice te:

− będą bardziej zadbane,

− lepiej utrzymane,

− częściej będzie mógł tymi ulicami przejechać radiowóz Policji lub Straży Miejskiej

− będą też łatwiej dostępne dla karetek pogotowia i śmieciarek i czyszczarek jezdni.

Jeśli  dojdzie  do  ożywienia  tych  okolicznych  ulic  w  Legnicy  to  może  będą  one  łatwiejsze

w utrzymaniu, bezpieczniejsze, mniej narażone na  śmiecenie i wandalizm. Może bezpieczniej tam

będzie  parkować  samochód,  zostawić  przypięty  rower  a  na  pewno  bardziej  atrakcyjne  będą
przylegające  do  tych  ulic  lokale  usługowe  i  mieszkania.  Obecnie  dostęp  do  tych  ulic  jest

ograniczony.

Sposób w jaki Państwo macie zamiar przeprowadzić przebudowę ulicy Piastowskiej jest szkodliwy

dla dzielnicy Fabryczna. Zamiast otwierać zarówno dzielnicę Fabryczna jak i Stare Miasto na ruch

kołowy, który ożywiłby martwe komunikacyjnie zaułki miasta i dał szansę na rozwój gospodarczy

okolicy,  mają  Państwo  w  planie  zachowanie  obecnego  wadliwego  układu  komunikacyjnego

stworzonego  przez  Państwa  poprzedników  pod  koniec  XXw.  Spośród  ulic,  mogących  zostać
skomunikowanymi z ulicą Piastowską, Rycerska jest najważniejszą z nich. Jej przedłużenie sięga

do  Rynku  i  stanowi  połączenie  komunikacyjne  z  ulicą  Partyzantów  należącej  do  cięciwy

przecinającej Stare Miasto.

Wymienione wyżej argumenty zawarte w interpelacji 188/2020 przemawiają za otwarciem dostępu

do  ulicy  Piastowskiej  z  ulic  prostopadłych  obecnie  odciętych  od  układu  komunikacyjnego,

natomiast  z  odpowiedzi  na  interpelację  257/2020  dotyczącą  przeprawy  nad  autostradą,  do

wykonania  której  zasugerowałem  skorzystanie  z  głównego  przęsła  kładki  z  Piastowskiej,

dowiadujmy się, że jeszcze nie ma ostatecznej decyzji o likwidacji kładki.

W odpowiedzi  na  interpelację  257/2020  piszą  Państwo  o  „długim okresie  eksploatacji  kładki,

procedurze atestacji materiałowej zużytej konstrukcji, oraz dostosowaniu parametrów obiektu do

obecnych wymagań normowych które miałaby przesądzić o ponownym wykorzystaniu kładki”.

Taka  odpowiedź  jest  wyszukiwaniem problemów  na  zaproponowane  przeze  mnie  rozwiązanie.

Przed zadaniem zaprojektowania kładki nad autostradą przy użyciu istniejącego przęsła należałoby

polecić  projektantowi  konstrukcji  dokonanie  obliczeń  czy  zastosowane  w  przęśle  głównym

schematy statyczne,  przekroje  profili  stalowych spełniają  obowiązujące przepisy,  co  biorąc  pod

uwagę lokalizację kładki w ścisłym centrum, gdzie kładka przeliczana musiała być na okoliczności

imprez typu Wyścig Pokoju lub defilady mogące wpłynąć na jej pełne obciążenie tłumem, uważam

że możliwości wytrzymałościowe kładki nie powinny stanowić przeszkody.

Natomiast kładka zaprojektowana na autostradzie zostałaby zaprojektowana jako prefabrykowana,

montowana  dźwigiem,  a  rozwiązanie  zaprojektowanego  przęsła  miałoby  powielać  rozwiązania

konstrukcyjne przęsła istniejącego, więc decyzję o możliwości zastosowania istniejącego elementu

czy wykonaniu nowego podjąłby projektant konstrukcji w oparciu o opracowaną przez siebie ocenę
stanu  technicznego opracowaną  w pierwszej  kolejności.  Zaprojektowanie  żelbetowych pylonów

prefabrykowanych lub wykonanych na miejscu, jak i najazdów na kładkę również nie stanowiłaby

problemu  dla  żadnego  doświadczonego  branżysty.  Taka  uwaga  w odpowiedzi  na  interopelację
pokazuje Państwa negatywne nastawienie do podjęcia wyzwania polegającego na wykorzystaniu

istniejącej kładki zamiast przeznaczenia jej na złom.

Nic nie stoi na przeszkodzie by mogli Państwo zlecić opracowanie, z którego będzie wynikać, czy

kładkę można wykorzystać w innymi miejscu czy nie. Wystarczy tylko Państwa dobra wola w tym

zakresie i wykonanie odpowiednich kroków. Zachowanie kładki w istniejącym miejscu uważam za

błąd,  a  jej  zezłomowanie  nieekonomiczne.  Przewiezienie  kładki  to  koszt  transportu

wielkogabarytowego naczepą  niskopodwoziową  i  koszt  dojazdu i  pracy odpowiedniej  wielkości

dźwigu. Z tablic budowlanych konstruktor może określić wagę kładki i ilu tonowy dźwig będzie

potrzebny. Ładunek prawdopodobnie nie ważyłby więcej  niż  15-20 ton. Jeśli  operacja zostałaby
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sprawnie  zaplanowana  i   przeprowadzona  pod  nadzorem  doświadczonej  osoby,  to  wraz  z

osadzeniem  na  przygotowanych  pylonach  nad  dwoma  z  czterech  pasów  ruchu  autostrady

prawdopodobnie możliwe jest jej przeprowadzenie w mniej niż 1 dobę. Chodzi o wykorzystanie

wyłącznie  przęsła  głównego  o  rozpiętości  24m  mierzonej  wg  mapy  zasadniczej.  Być  może
uważacie  Państwo,  że  takie  rozwiązanie  jest  zbyt  ambitne  dla  naszego  miasta.  Proszę  zwrócić
uwagę na transport np. wiatraków.

Dlatego zwracam się z prośbą o określenie możliwości zachowania głównego przęsła kładki do

wykorzystania  w  innym  miejscu,  jak  np.  bezpieczna  ścieżka  pieszo-rowerowa  przez

autostradę  A4 i bezwzględnie wzięcie pod uwagę usunięcie kładki z ulicy Piastowskiej przy

okazji jej remontu.

Alternatywne zastosowanie kładki z ulicy Piastowskiej, inne niż nad Autostradą A4, przedstawię w
odrębnej interpelacji.

2. REMONT ULICY PIASTOWSKIEJ

To już 3cia interpelacja, w której podważam zasadność wykonania remontu ulicy Piastowskiej jako

4 pasowej. Ulica 2 pasowa miałaby większe możliwości skomunikowania się rondami z obecnie od

niej  odciętymi  ulicami prostopadłymi,  co poprawiłoby możliwości  rozładowania ruchu na ulicy

Piastowskiej, którą przebiega nie tylko tranzyt DK94 ale korzystają z niej również pojazdy lokalne.

W obecnym przypadku istnieje wyłącznie możliwość opuszczenia ul. Piastowskiej skrzyżowaniami

z  ulicą  Senatorską  i  ulicą  Skłodowskiej  Curie  oddalonymi  od  siebie  o  ok.  0,5km.  Proszę
przeanalizować mapę Legnicy i zwrócić uwagę jakie odległości musi pokonać pojazd poruszający

się  ulicą  Piastowską  by  dostać  się  np.  do  Legnickiej  Biblioteki  Publicznej  czy  hurtowni

zlokalizowanych  na  ulicy  Przemysłowej,  Tauronu,  albo  do  Letia  Business  Centre.  Poza  tym

proponuję  przeprowadzić  obserwację  ulicy  Piastowskiej  w  godzinach  szczytu.  W  piątkowe

popołudnia, podczas gdy ulica II Armii Wojska Polskiego i odcinek Wrocławskiej od Placu Wilsona

do Krętej stoją zakorkowane, na ulicy Piastowskiej nie dochodzi do sytuacji, w której jakikolwiek

samochód stałby na światłach nawet 2 cykle. Państwa plany dotyczące remontu Piastowskiej są
nieprzemyślane  i  opracowane  bez  stosownych  analiz.  Z odpowiedzi  na  interpelację  194/2020

wynika,  że  do  określenia  wytycznych  projektowych  przebudowy  Piastowskiej  nie  została

przeprowadzona cytuję „szczegółowa analiza przepustowości ruchu na okres co najmniej 20 lat”.

Tym bardziej nie przeprowadzili Państwo analizy uwzględniającej stan po otwarciu Południowej

Obwodnicy  Legnicy,  które  wg  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  określone  jest  na  2026  rok.

Wtedy Droga Krajowa 94 opuści  centrum i  ulica  Piastowska będzie  głównie  obsługiwała  ruch

lokalny.  Argumentacja  jakoby samochodów  w Legnicy  ma być  coraz  więcej,  stąd  tak  szeroka

jezdnia ulicy Piastowskiej jest również nie trafiona.

Interpelacją 224/2020 zadałem Państwu pytanie dotyczące prognozy ludności na najbliższe 30 lat.

Z  odpowiedzi  na  interpelację  wynika,  że  populacja  Legnicy  spadnie  do  74.652  mieszkańców

(prognoza na rok 2050). Więc logicznym jest stwierdzenie, że jeśli samochodów w Legnicy będzie

dużo więcej, a mieszkańców o ponad 20tys. mniej to samochody te będą w większości zaparkowane

i problem nie będą stanowić przepełnione ulice, ale brak miejsc parkingowych. Dlatego zamiast

projektować  szerokie  jezdnie  wg wyimaginowanych i  nie  podpartych  obliczeniami wytycznych

projektowych, proponuję skupić się na remontach i przebudowach dróg uwzględniając przy tym jak

największą ilość miejsc parkingowych, tak np. jak to zaproponowałem w interpelacjach 188/2020 i

194/2020.

Wynik kilkudniowej symulacji – Piastowskiej jako ulicy 2 pasowej poprzez wyłączenie z ruchu

skrajnych pasów, przy użyciu pachołków i ograniczeniu prędkości do 40km/h (choć nie uwzględni

połączeń komunikacyjnych z Rycerską, Ściegiennego-Dąbrowskiego) mogłoby zaważyć o podjęciu

ostatecznej decyzji co do sposobu przeprowadzenia przebudowy tej ulicy. Proszę wziąć pod uwagę
przeprowadzenie takiej symulacji.
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3. ZANIEDBANA PRZEZ ADMINISTRACJĘ MIASTA DZIELNICA FABRYCZNA

Kolejnym przykładem, że uwaga Państwa administracji odwrócona jest od dzielnicy Fabryczna jest

uchwała Rady Miejskiej XVIII/179/16 z 11 kwietnia 2016 roku, która zmienia uchwałę XV/151/11

z 8 maja 2012 roku na części dzielnicy Fabryczna, w wyniku której to zmiany obowiązujący do

2012 roku planowany układ komunikacyjny został przerwany tak, że ulica Przemysłowa nie ma

swojej kontynuacji do ulicy Działkowej. 

Rysunek planu przed zmianą  z  2016r.  -  ulica Przemysłowa znajduje  swoje przedłużenie do ul.

Działkowej.

Rysunek planu po zmianie z 2016r. - brak przedłużenia ulicy Przemysłowej do ul. Działkowej.

Gdyby  jednak  nie  doprowadzili  Państwo  do  podsunięcia  funkcjonującej  w  2016  roku  Radzie

Miejskiej takiego projektu uchwały do uchwalenia to wraz z udrożnieniem ulicy Przemysłowej,

o którym  pisałem  w  interpelacji  196/2020,  ulica  ta  w  połączeniu  z  innymi  oznaczonymi  na

poniższym  rysunku  odcinkami  istniejącymi  i  mogącymi  powstać  w  przyszłości  stanowiłaby

alternatywną trasę łączącą ulicę Pocztową z wylotowym z miasta odcinkiem Chojnowskiej, zgodnie

z ilustracją (legenda wg tabeli poniżej):
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Istniejące połączenie Pocztowej

z wylotem Chojnowskiej o długości

1,88km

Alternatywny odcinek łączący ulicę Pocztową z
Chojnowską o długości 1,8km

1 – odcinek Piastowska, Chojnowska

2 – Księdza Bronisława Gładysza do poszerzenia o

1 lub 2m

3  –  brakujący  odcinek  Księdza  Bronisława

Gładysza  wpadający  w Działkową  wraz  z

przejazdem kolejowym

4  –  odcinek  Przemysłowej  niemożliwy  do

wykonania  wskutek  uchwały   XVIII/179/16  z  11

kwietnia 2016 roku

5  –  istniejący  odcinek  ulicy  Przemysłowej  do

remontu

6  –  unieczynniony  odcinek  ulicy  Przemysłowej,

którego  włączenie  do  układu  komunikacyjnego

miasta poruszono bez Państwa zainteresowania w

interpelacji 196/2020

7-  fragment  ulicy  Ściegiennego  i  Skłodowskiej

Curie

Wskutek  zlecania  miejscowych  planów  na  zbyt  małe  obszary  i  nie  rozpatrywaniu  układu

urbanistycznego na większych terenach wykraczających poza zakres planu jak w przytoczonym

przypadku  –  nie  będzie  możliwości  wykonania  w  przyszłości  odcinka  alternatywnego  -  drogi

skrótowej odciążającej Piastowską i ożywiającą dzielnicę Fabryczna, która powinna kontynuować
śródmiejski  charakter  centrum.  Przez  takie  krótkowzroczne  podejście  polityka  przestrzenna

Państwa administracji zabiera szansę zdrowego rozwoju naszego Miasta jako spójnej całości.

Miasto  stanowią  ulice  budynki  i  zieleń.  Już  100  lat  populacja  Legnicy  zostanie  w  100%

wymieniona.  Ale  to  co  zostanie  wybudowane  pozostanie  na  o  wiele  dłużej.  Dlatego  przy

projektowaniu miasta powinno się stosować tylko najlepsze rozwiązania, odkładać realizacje

w czasie, ale z nich nie rezygnować. Ulice nie muszą powstawać natychmiast po uchwaleniu

planu.  Można budować  je  za 10,  20,  50 lat,  ale  fakt że przez  ten czas nic w określonych

miejscach  nie  powstanie  nie  znaczy,  że  należy rezygnować  z  tych  planowanych na  dalszą
przyszłość rozwiązań stanowiącą część większego założenia rozwoju miasta.

W odrębnej interpelacji przedstawię przykłady innych Miejscowych Planów, które są przez Państwa

administrację  opracowywane,  bądź  już  uchwalone  na  zbyt  małych  obszarach,  odrywających  je

komunikacyjnie i funkcjonalnie od terenów otaczających ich zakresy.

Z poważaniem

Piotr Niemiec
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