
          Legnica, 17 listopada 2020 r. 
 
IK.0003.72.2020.IX 
 
         Pan Piotr Niemiec 
         Radny 
         Rady Miejskiej Legnicy 
 
    
 
 W odpowiedzi na wniesioną przez Pana kolejną interpelację w sprawie ulicy Nasiennej poniżej 

zamieszczam odpowiedzi do skierowanych przez Pana pytań: 

1. Dlaczego Pana administracja dopuściła do zniszczenia i wykorytowania praktycznie nowego, nie 

używanego odcinka ulicy Nasiennej od Ronda Bitwy pod Legnicą do torów bocznicy kolejowej 

przebiegającej wzdłuż południowej granicy terenu dawnego Lotniska?” 

„Dlaczego drogę, która od dnia powstania nie doczekała się docelowego użytkowania, trzeba było 

doszczętnie usunąć zamiast włączyć do powstającego układu komunikacyjnego, ew. poszerzyć 

jezdnię po 50cm obustronnie i przesunąć chodniki?” 

Odpowiedź na te pytania została udzielona pismem nr IK.0003.70.2020.IX z dnia 04.11.2020r. 

2. Proszę w odpowiedzi na zapytanie udostępnić następujące rysunki: 

- zagospodarowanie terenu przedmiotowego odcinka dla trwającej obecnie rozbudowy układu 

komunikacyjnego dawnego Lotniska 

- obowiązujące na przedmiotowym odcinku przekroje drogowe” 

Pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa 

układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka 

w Legnicy” dostępna jest na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/359115. 

3. Proszę również udostępnić takie same rysunki dla inwestycji budowy usuniętej drogi wg których 

usunięta droga została wybudowana w 1szej dekadzie XXIw. 

Odpowiedź na to pytanie została udzielona pismem nr IK.0003.70.2020.IX z dnia 04.11.2020r. 

4. Jaki był koszt budowy przedmiotowego usuniętego odcinka ulicy Nasiennej? 

Odpowiedź na to pytanie została udzielona pismem nr IK.0003.70.2020.IX z dnia 04.11.2020r. 

5. Ile kosztować będzie powstający odcinek ulicy Nasiennej w miejscu odcinka wykorytowanego? 

Koszt budowy odcinka ulicy Nasiennej od Ronda Bitwy Legnickiej 1241 r. do torów kolejowych  nie jest 

wyodrębniony, stanowi element zadania pn. „Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności 

gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy”, którego całkowita wartość wynosi 

19 130 848,71 zł. 

 

Z up. Prezydenta Miasta 
 
 

Jadwiga Zienkiewicz 
(Zastępca Prezydenta) 

 

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. BR – w/m 
3. OK – w/m 
4. IM - w/m 
5. IK – a/a 


