
 Legnica, 29 października 2020 r.

IK.0003.68.2020.IX

Pan Piotr Niemiec
Radny
Rady Miejskiej Legnicy

W odpowiedzi na Pana interpelację wniesioną w sprawach:

1. Kładki nad ul. Piastowską

2. Remontu ul. Piastowskiej

3. Zaniedbania przez administrację miasta dzielnicy Fabrycznej

poniżej przedkładam informacje:

Ad. 1. 

Przebieg drogi krajowej nr 94 w granicach administracyjnych miasta Legnicy został potwierdzony

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 2018r..

W  celu  zapewnienia  wymaganego  poziomu  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  drogach

publicznych,  zostały  określone warunki połączeń dróg z drogami krajowymi oraz odstępy między

skrzyżowaniami,   wskazane   w  rozporządzeniu  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej

w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Uwzględniając powyższe, przystępując do opisu przedmiotu zamówienia zadania inwestycyjnego

związanego  z  przebudową  odcinka  drogi  krajowej  –  ul.  Piastowskiej   należało  odnieść  się

do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Jak  informowałem  w  poprzedniej  korespondencji  w  sprawie  likwidacji  kładki  dla  pieszych

zlokalizowanej  nad  ul.  Piastowską  i  wybudowanie  skrzyżowania  w  poziomie   ul.  Rycerskiej

z ul. Piastowską, takie rozwiązanie wymaga uzyskania zgody Ministra Infrastruktury na odstępstwo

od  przepisów  techniczno-budowlanych,  określonych  w  rozporządzeniu  Ministra  Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. I taką procedurę planujemy przeprowadzić. 

Odnośnie  ponownie  wniesionej  sprawy  dot.   możliwości  zachowania  głównego  przęsła  kładki

celem wykorzystania w innym miejscu decyzja może zostać wydana dopiero po jej zdemontowaniu.

Jednocześnie informuję, że o ewentualnym wykorzystaniu przedmiotowej kładki nad autostradą A4

będzie decydować Zarząd Województwa Dolnośląskiego w porozumieniu z GDDKiA.



Ad.  2.   Informuję,  że  po  wybudowaniu  Obwodnicy  Południowo-Wschodniej,  odcinek  drogi

krajowej  nr  94  zostanie  przełożony  z  ulicy  Piastowskiej  w miejsce  nowo wybudowanej  drogi.

Jednocześnie  ulica  Piastowska,  która  zostanie  pozbawiona  kategorii  drogi  krajowej  i  zostanie

zaliczona  do  kategorii  drogi  wojewódzkiej,  dla  której  wymagania  w  zakresie  warunków

technicznych jakie muszą zostać spełnione są zbliżone, zgodnie z przepisami.

Odpowiadając na propozycję wykonania ulicy Piastowskiej jako 2-pasowej informuję, że zgodnie

z  zapisami  Uchwały  Rady  Miejskiej  Legnicy  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego – dzielnicy Fabryczna w Legnicy przeznaczeniem podstawowym

terenu ulicy Piastowskiej jest droga główna jednojezdniowa z czterema pasami ruchu. Ponadto pas

drogowy ma mieścić się w obecnych granicach władania. 

Ad. 3. 

Nazwa dzielnicy Fabryczna jest nazwą zwyczajową, obręb geodezyjny Fabryczna obejmuje teren

od ulicy Chojnowskiej poprzez Nowy Świat, Piastowską aż do torów kolejowych. Teren działki 412

obr.  Fabryczna,  oznaczony  symbolami  1PU,  4PU i  6  KDL nieobowiązującego  obecnie  w tym

obszarze planu  uchwalonego przez Radę Miejską Legnicy w 2011r. ustalał przebieg drogi przez

działkę  Skarbu  Państwa,  która  użytkownikiem  wieczystym  jest  Spółka  z  o.o.  Patelec  Elpena

z siedzibą w Legnicy.

W 2014 r. Spółka zwróciła się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o zmianę obowiązującego planu

i rezygnację z przeznaczenia terenu pod funkcje drogi  publicznej oznaczonej na rysunku planu

symbolem  6KDL (przedłużenie  ulicy  Przemysłowej)  –  pozwoli  to  na  likwidację  ograniczenia

możliwości  rozwojowych  firmy  i  dysponowania  terenem,  rozbudowę  obiektów  produkcyjnych

i utworzenie 250 nowych miejsc pracy.

Rada  Miejska  Legnicy  przyjęła  i  pozytywnie  rozpatrzyła  wniosek  Prezydenta  Miasta

oraz zaakceptowała i uchwaliła w 2016 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta

Legnicy  dla  terenu  Patelec  –  Elpena.  Dokument  planistyczny  był  gruntownie  opiniowany

i uzgadniany, w tym również w kontekście funkcjonującego układu komunikacyjnego w mieście

Legnicy.

Sporządzając  plan  każdorazowo Prezydent  Miasta  waży  interesy  społeczne  i  interesy  jednostki

wybierając optymalne rozwiązania dla rozwoju gospodarczego i przestrzennego miasta Legnicy.

Zmiana dokonana w 2016 r. pozwoliła firmie legnickiej na rozbudowę zakładu, utrzymanie miejsc

pracy  i  w  żaden  sposób  nie  spowodowała  dysfunkcyjności  obszaru  ponieważ  teren  graniczy

z istniejącymi drogami ulicami Senatorską i Świętego Wojciecha, stanowiącymi dobre połączenie

z ulica Chojnowską.



Natomiast propozycja Pana Radnego połączenia ulicy Działkowej z ulicą Małą zlokalizowaną po

drugiej  stronie  torów kolejowych  jest  z  punktu  widzenia  obowiązujących  przepisów prawnych

niemożliwa do zrealizowania. 

 Z up. Prezydenta Miasta 

  Krzysztof Duszkiewicz

    (Zastępca Prezydenta)

Otrzymują:
1. Adresat

2. BR – w/m

3. OK – w/m

4. PAB - w/m

5. Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica 

6. IK – a/a 


