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INTERPELACJA 63/2021/NMC
zbiornik retencyjny przy Kawaleryjskiej/Szwoleżerów i inwestycja KUBATURA

Szanowny Panie Prezydencie

Interweniując na zgłaszane mi skargi mieszkańców ulicy Kawaleryjskiej, którzy jako strona postępowania

otrzymali  zawiadomienie  o  wszczęciu  postępowania  ws  wydania  warunków  zabudowy  dla  inwestycji

polegającej  na  budowie  naziemnego  zbiornika  retencyjnego  wód  opadowych  i  roztopowych  wraz  z

ogrodzeniem na działce 1124 ob. Tarninów, proszę o wyjaśnienie.

Początkowo  firma  deweloperska  MODERNBUD  w  zakresie  inwestycji  mieszkaniowej  wielorodzinnej

KUBATURA przy ulicy Chojnowskiej/Żołnierskiej  miała  rzekomo w swoim zakresie zapewnić  zbiornik

retencyjny  na  terenie  inwestycji  tj.  na  działce  140/6  ob.  Tarninów.  Konieczność  zapewnienia  zbiornika

retencyjnego miała wynikać z przeciążonej w tej okolicy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Na etapie

inwestycji podobno odstąpiono od budowy zbiornika retencyjnego i wyznaczono nową lokalizację zbiornika

retencyjnego tj. na działce 1124 ob. Tarninów, leżącej u zbiegu ulic Kawaleryjskiej i Szwoleżerów.

Jeśli powyższa informacja jest prawdziwa, proszę o wyjaśnienie  w jakich okolicznościach miałoby dojść
do odstąpienia od konieczności budowy zbiornika na terenie inwestora i podjęcia decyzji o zmianie

lokalizacji zbiornika? Jakie argumenty miały przemówić za tym, by inwestor na swojej działce jednak
nie musiał zapewnić zbiornika retencyjnego?

Jeśli  to  prawda,  że  firma  deweloperska  miała  zapewnić  zbiornik  na  terenie  swojej  inwestycji  i  w

międzyczasie podjęto decyzję o zmianie lokalizacji, to dlaczego wnioskodawcą o warunki zabudowy nie

jest deweloper, lecz Zarząd Dróg Miejskich, który we wniosku figuruje jako inwestor?

Z  nagłówka  powyższego  zawiadomienia  można  wnioskować,  że  Gmina  Legnica  poprzez  Zarząd  Dróg

Miejskich bierze na siebie budowę zbiornika, którego obowiązek wybudowania miał leżeć początkowo po

stronie inwestora.
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W obecnej sytuacji  kiedy Zarząd Dróg Miejskich stoi przed trudnym zadaniem remontu wielu hektarów

asfaltowych ulic  w Legnicy,  w tak trudnych dla  ZDM czasach podejrzane wydają  się  być  okoliczności

dodatkowego obciążania ZDM dodatkową inwestycją  i tym samym wyręczaniem firmy deweloperskiej  z

budowy obiektów  infrastruktury  technicznej,  których  powstanie  miało  być  warunkiem przeprowadzenia

inwestycji deweloperskiej.

Czy konieczność budowy zbiornika retencyjnego wynikała z wydanych przez Zarząd Dróg Miejskich
warunków wpięcia się inwestycji Kubatura do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej?

W odpowiedzi  na interpelację  proszę  o udostępnienie kopii  warunków wpięcia do sieci  kanalizacji
deszczowej  wydanych  dla  inwestora  oraz  wszelkiej  późniejszej  korespondencji  z  ZDM  ws

odprowadzenia wód deszczowych z inwestycji?

Ponadto proszę  o  wyjaśnienie,  dlaczego na lokalizację  zbiornika wybrano działkę  w tak newralgicznym

miejscu jak zbieg ulic Kawaleryjskiej i Szwoleżerów?

Działka  obecnie  jest  całkowicie  porośnięta  zielenią.  Rosną  na  niej  wielkie  drzewa.  Kompozycja

urbanistyczna  tego  miejsca  nawiązuje  do  symetrycznych  założeń  pałacowych,  które  stanowi

zagospodarowanie terenu na osie wejścia głównego do monumentalnego budynku METALBUD.

Skwer obecnie może być zaniedbany, ale jego zagospodarowanie w uporządkowaną zieleń parkową to tylko

kwestia czasu i może zostać przeprowadzone za środki LBO. Wykarczowanie działki z drzew na potrzeby

budowy otwartego zbiornika retencyjnego otoczonego ogrodzeniem jest całkowitym brakiem szacunku dla

tego miejsca i mieszkańców przylegających budynków.

Powyższy  rysunek  stanowi  załącznik  do  wniosku  o  warunki  zabudowy  i  pokazuje  jak  absurdalnym

pomysłem jest lokalizacja zbiornika retencyjnego w tym miejscu, w dodatku ogrodzonego, wykończonego

betonowymi brzegami, którego wypełnienie wodą będzie zależne od wielkości opadów.
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Z  załączonego  rysunku  można  wnioskować,  że  przez  zbiornik  retencyjny  można  rozumieć  coś  na

podobieństwo poniższego obiektu:

Proszę o zobligowanie dyrekcji Zarządu Dróg Miejskich do wycofania wniosku o warunki zabudowy dla

budowy  zbiornika  retencyjnego  i  odstąpienia  od  zamiaru  budowy  tej  inwestycji  na  działce  1124  ob.

Tarninów,  która  to  inwestycja  jest  w  sprzeczności  z  interesem  społecznym  mieszkańców  zbiegu  ulic

Chojnowskiej,  Szwoleżerów  i  Kawaleryjskiej  i  miałaby  pozbawić  to  otoczenie  zielonego  skweru

porośniętego drzewami przed budynkami mieszkalnymi. Lub kierując się  interesem społecznym proszę  o

wydanie decyzji odmawiającej wydania warunków zabudowy dla budowy zbiornika retencyjnego na działce

1124 ob. Tarninów.

Działka ta powinna pozostać zielonym skwerem w zabudowie śródmiejskiej i nie jest to miejsce na tego typu

zbiornik retencyjny!

Proszę  również  o wyegzekwowanie od firmy MODERNBUD wybudowania zbiornika, lecz na którejś  z
pozostałych  działek  w  najbliższym  sąsiedztwie  inwestycji  KUBATURA,  należących  do  firmy

MODERNBUD,  pod  której  to  firmy  deweloperskiej  inwestycje  Państwa  administracja  przygotowała

specjalnie  UCHWAŁĘ  NR XXII/297/20  RADY MIEJSKIEJ  LEGNICY z  dnia  28  września  2020  r.  w

sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  położonego  pomiędzy

ulicami Chojnowską, Lotniczą i Żołnierską w Legnicy.

Proszę o podjęcie działań mających na celu powstrzymanie przeznaczenia działki 1124 ob. Tarninów
na wykarczowanie z drzew i budowę zbiornika retencyjnego.

Z poważaniem
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