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INTERPELACJA 38/2021/NMC
udostępnienie lokalu pod trybuną B Stadionu Orła Białego

dla Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica

Szanowny Panie Prezydencie!

Dotychczasowe działalności prowadzone w wynajmowanych lokalach pod trybuną B Stadionu Orła

Białego nie odniosły sukcesów. Pod względem komercyjnym lokale te są bardzo nieatrakcyjne do

zagospodarowania. Dodatkowo zlokalizowane są daleko od centrum, daleko od parkingu, daleko od

innych  usług.  Lokale  te  mijane  są  jedynie  przez  spacerowiczów  i  stałych  przechodniów  i

rowerzystów przemierzających park codziennie w drodze do pracy i spowrotem. Wydaje się,  że
najbardziej  korzystną  funkcją  tych  lokali  byłaby  gastronomia.  Jednak  małe  jest

prawdopodobieństwo,  że do lokali  gastronomicznych  w tym miejscu  poza sezonem będą  gęsto

przychodzić  klienci np. podczas przerwy w godzinach pracy.  Z kolei w godzinach wieczornych

imprezowicze w Legnicy wybierają raczej melanż w okolicach Rynku.

Przedmiotowe lokale są co najwyżej sezonowe. To nie jest również  atrakcyjne miejsce na żaden

sklep,  biura  ani  gabinety  lekarskie.  Dodatkowo  komercyjną  atrakcyjność  lokali  pomniejsza

wydzielenie  ich  na  terenie  stadionu  od  dostępu z  zewnątrz  ponad  2metrowej  wysokości  siatką
drucianą, a od frontu wybrukowany kostką betonową plac, do którego ze względu na ogrodzenie

jest utrudniony dostęp, ponieważ trzeba korzystać z oddalonych od lokali furtek. Na tą miejscówkę
nie da się wpaść przy okazji. Tam się trzeba specjalnie udać...
W dodatku to wszystko na mało atrakcyjnym, zaniedbanym, wydeptanym przez kolejki kibiców,

zacienionym i  tym samym pozbawionym bujnej  zieleni  niskiej  odcinku Alei  Orła Białego.  Nie

sądzę  również,  że  powstające  Centrum Kultury,  Nauki  i  Edukacji Witelona  mocno  uatrakcyjni

komercyjnie te lokale. Choć projektu centrum nie znam, zakładam, że w budynku na pewno będzie

stoisko z pamiątkami i być może jakaś gastronomia, która z pewnością nie wesprze komercyjnie

lokali  pod trybuną  B.  W lokalach  tych  były różnego rodzaju usługi  do tej  pory.  Żadna z tych

działalności  nie  przetrwała.  Pomimo dużych  przeszklonych  witryn  od  strony zachodniej  lokale

zapamiętałem jako ponure, z widokiem na drucianą siatkę modułową odcinającą dostęp do lokali

z parku. Posadzka jest w lokalach wykończona płytkami gresowymi z najniższej półki. Wymiana

odpychającej  dla  klientów posadzki,  która  jest  de  facto  w  bardzo  dobrym stanie  technicznym,

wiązałaby się z dużymi kosztami traconymi, na które na pewno z trudem nie zdecydowałby się
najemca ryzykujący otwarcie swojej działalności w tej lokalizacji. To przykre, że lokale cyklicznie

są  nie  skomercjalizowane  i  nie  przynoszą  zarządzającemu dochodów.  Jednak  jako  prowadzący

działalność  w  zakresie  projektowania  architektonicznego,  również  czasem opracowuję  projekty

technologiczne  polegające  na  przystosowaniu  lokali  pod  różnego  rodzaju  usługi,  ostrzegałbym

zlecających mi projekt klientów zainteresowanych tą miejscówką przed wynajmem powierzchni w

tym miejscu.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Prezydenta o rozważenie udostępnienia lokalu/lub

lokalów  spod  trybuny  B  Stadionu  Orła  Białego  Klubowi  Kibiców  Niepełnosprawnych  Miedź
Legnica.  Obecnie  KKN  Miedź  Legnica  ma  swoją  siedzibę  na  parterze  w  lokalu  przy
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ul. Wrocławskiej  93.  Lokal  jest  chłodny,  i  ponury,  słabo  doświetlony,  ma  małe  okna,  ale  jest

utrzymany  w  czystości  i  bardzo  zadbany  przez  kibiców.  Jednak  ma  bariery  architektoniczne

uniemożliwiające  swobodne  korzystanie  z  niego  przez  kibiców  poruszających  się  na  wózkach

inwalidzkich.

W lokalu brak jest normatywnej toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych poruszających

się  na  wózkach  inwalidzkich.  Dostęp  do  lokalu  utrudniony  jest  również  ze  względu  na  progi

napotykane zarówno na wejściu do budynku z ulicy, ale także z klatki schodowej do lokalu.

Uważam, że w dobrym tonie byłoby, gdyby kibice niepełnosprawni 100-tysięcznego miasta mieli

do  dyspozycji  bardziej  reprezentatywny  lokal.  Lokal  wygodniejszy  w  korzystaniu  przez

niepełnosprawnych, zlokalizowany bezpośrednio przy stadionie,  do którego mieliby zapewniony

stały dostęp zwłaszcza w dniach, w których gra Miedź. Takie rozwiązanie wydaje mi się logiczne i

korzystne dla każdej ze stron.

Wstępnie mogę wyliczyć wiele udogodnień związanych z przeniesieniem KKNML pod trybunę B:

– Gmina rozwiązuje problem kłopotliwego do wynajęcia lokalu

– Gmina w zamian za przeprowadzkę  otrzymuje lokal przy ruchliwej ulicy Wrocławskiej i

może go wynająć lub sprzedać
– Kibice Niepełnosprawni są bliżej stadionu i swojej drużyny

– Kibice Niepełnosprawni mają lokal bez barier architektonicznych

– Kibice Niepełnosprawni mogliby przychodzić wcześniej przed meczem, zostawać dłużej po

meczu i przebywać na terenie, który jest bezpieczny i monitorowany

– potencjalni najemcy lokalu/lokalów nie zostaną narażeni na porażkę biznesową.

Proszę  o  udostępnienie  lokali  pod  trybuną  B  Stadionu  Orła  Białego  Klubowi  Kibiców

Niepełnosprawnych  Miedź  Legnica.  Proszę  również  o  udzielenie  odpowiedzi  na  zapytania  i

udzielenie informacji:

1. Jakiej powierzchni lokale dostępne są pod trybuną B Stadionu Orła Białego?

2. Proszę o udostępnienie rzutu parteru trybuny B z oznaczeniem lokali przeznaczonych pod

wynajem w załączniku do odpowiedzi na niniejszą interpelację.

3. Jak wygląda sytuacja wynajmu lokali pod trybuną B?

– od kiedy lokale istnieją?
– jaki czas każdy z lokali był wynajmowany?

4. Jaki jest preferowany przez Gminę koszt netto wynajęcia za 1mkw lokalu pod trybuną B?

Na  koniec  informuję,  że  jestem w  stałym  kontakcie  z  Zarządem  Klubu.  Spośród  inwestorów,

którym projektowałem budynki, znalazłem dobrych ludzi, zdecydowanych na wsparcie inicjatywy i

chętnych do pomocy Klubowi Kibiców Niepełnosprawnych w dostosowaniu do ich potrzeb nowej

miejscówki pod trybuną B Stadionu Orła Białego. Osobiście zajmę się stroną projektową. Proszę o
wykazanie dobrej woli i wsparcie również ze strony Miasta Legnica.

Z poważaniem
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