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INTERPELACJA 76/2021/NMC - ulica Karlińskiego i ulica Okrężna

I. ULICA KARLIŃSKIEGO

Przy nieutwardzonym odcinku ulicy Henryka Karlińskiego od skrzyżowania z ulicą Gumińskiego

do skrzyżowania  z  również  jeszcze  nieutwardzoną  ulicą  Tadeusza  Myśliwca  w ciągu  ostatnich

miesięcy zakończono budowy ostatnich  z dwudziestu 2-lokalowych budynków mieszkalnych  w

zabudowie bliźniaczej. Tzn, że przy tym 350-metrowej długości odcinku ulicy docelowo zamieszka

40 rodzin. Szacuję, że ponad połowa mieszkań przy tym odcinku ulicy jest już zamieszkana. Dużą

niedogodnością dla mieszkańców tego odcinka ulicy jest fakt, że ciągu mijającego lata w wyniku

opadów atmosferycznych doszło do wielokrotnego podtopienia jezdni, która nie jest utwardzona ani

uzbrojona w sieć kanalizacji deszczowej (zdjęcie z portalu www.tulegnica.pl). Zalanie niecki ulicy

Karlińskiego będzie następowało zawsze przy większych opadach. Sytuacja nie zmieni się dopóki

nie zostanie wykonana nawierzchnia ulicy wraz z wpustami do kanalizacji deszczowej. 

Mając na uwadze, że widoczny na zdjęciu odcinek ulicy Karlińskiego stanowi część południowej

odnogi zaplanowanej do realizacji w najbliższych latach budowy Zbiorczej Drogi Południowej –

Etap  III,  a  przebieg  tej  ulicy  na  tym  odcinku,  szerokość  jej  jezdni,  szerokość  w  liniach

rozgraniczających są już określone w projekcie, proponuję rozważenie wykluczenia tego odcinka

z  realizacji  całej  inwestycji  III  Etapu  ZDP i  przystąpienie  do  realizacji  tego  odcinka  we

wcześniejszym terminie niż zaplanowana realizacja całościowej inwestycji.

Projekt III Etapu ZDP ma już określone parametry, jezdni i chodników. Magistralna sieć kanalizacji

deszczowej prawdopodobnie nie jest  planowana na tej  ulicy ponieważ  przebiega sąsiednią  ulicą

Stanisława  Miśka.  Poprowadzenie  sieci  o  przekroju  800,  1000  lub  1200  tym  odcinkiem ulicy

Karlińskiego  może  być  nie  możliwe  do  wykonania  ze  względu  na  gęste  uzbrojenie  w  liczne

przyłącza do istniejących budynków jednorodzinnych i prawdopodobnie taka magistralna sieć KD

w tym miejscu nie jest brana pod uwagę.
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Z podkładu mapowego wynika, że odcinek ten jest już  uzbrojony w sieci kanalizacji sanitarnej,

wodociągowej.  Wszystkie lokale na tej  ulicy prawdopodobnie pobierają  już  prąd i gaz.  Dlatego

wraz  z  wykonaniem wpustów kanalizacji  deszczowej,  włączeniem ich  do sieci  magistralnej  na

sąsiedniej ulicy poprzez ulicę Myśliwca i Miśka, mógłby Pan przystąpić do docelowej budowy tego

odcinka ulicy by ułatwić życie lokatorom czterdziestu lokali mieszkalnych znajdujących się przy tej

ulicy.

O ile jestem przeciwnikiem prowadzonej przez Pana polityki  przestrzennej,  która skupia się  na

inwestowaniu w infrastrukturę na terenach gdzie widzi Pan możliwości zbywania nieruchomości,

i która przez wiele lat sprawowania przez Pana urzędu doprowadziła do poważnego zaniedbania

wielu  dzielnic  Legnicy,  w  których  nie  widział  Pan  możliwości  spieniężania  nieruchomości

gruntowych należących do majątku miejskiego, to w tym przypadku mamy do czynienia z zaledwie

małym kawałkiem większej, strategicznej inwestycji dla rozwoju Legnicy, który to kawałek prędzej

czy  później  i  tak  powstanie.  Mimo,  że  takie  przyspieszenie  budowy  tego  odcinka  względem

budowy całości III Etapu ZDP być  może wyda się nie fair wobec mieszkańców innych, bardziej

zaniedbanych miejsc w Legnicy, o których zapomniał Pan skupiając się na innych dzielnicach i

bardziej efekciarskich inwestycjach, ale biorąc pod uwagę i tak już zarezerwowane środki WPF na
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III  Etap ZDP,  to  inwestycja  ta  raczej  nie  namiesza w zaplanowanym przez  Pana administrację

budżecie a nawet odciąży całościową  inwestycję  III  Etapu ZDP zaplanowaną  na przyszłość.  To

zaledwie 350 metrowy odcinek ulicy, a jego budowa w przyspieszonym terminie przyczynie się do

poprawienia warunków życia 40 rodzinom.

1. W związku z powyższym proszę o rozważenie wykonania odcinka ulicy Karlińskiego

od skrzyżowania z ulicą Gumińskiego do skrzyżowania z ulicą Myśliwca wraz z siecią
kanalizacji  deszczowej  przed  przystąpieniem  do  całościowej  budowy  III  Etapu

Zbiorczej  Drogi  Południowej.  Proszę  przedstawić  techniczne uwarunkowania takiej

zmiany w harmonogramie budowy III Etapu ZDP.

2. Proszę  o  udzielenie  informacji  jakie  przewiduje  Pan  terminy  przystąpienia  i

zakończenia  realizacji  III  Etapu  ZDP oraz  przystąpienia  i  zakończenia  realizacji

przebudowy ulicy Rzeczypospolitej – jak ma Pan to poukładane w swoich planach?

Niekoniecznie to co możemy się dowiedzieć z WPF czy uchwały budżetowej.

II.ULICA OKRĘŻNA

Do III Etapu Zbiorczej Drogi południowej należy również odcinek ulicy Okrężnej, który ma ok.

650m długości. Ulica Okrężna jest w przyzwoitym stanie. Nie jest to ulica, na której nawierzchnię

narzekają kierowcy i rowerzyści. Jej jezdnia ma 8-9m szerokości i spełnia wymogi drogi głównej.

Proszę  o rozważenie wykluczenia jej  z  III  Etapu Zbiorczej  Drogi  Południowej i  wykonanie jej

remontu przed lub łącznie z remontem Al. Rzeczypospolitej, a być może odłożenie jej remontu na

dalszą przyszłość.  Póki co ulica Okrężna zdaje się być  w stanie, w którym będzie mogła służyć

jeszcze  przez  dobrych  kilka  lat.  Wykonane  w  pierwszej  kolejności  przyszłego  połączenia

przedłużenia ulicy Okrężnej  w stronę  skrzyżowania  z  Karlińskiego z pominięciem przebudowy

samej Okrężnej, ale z zapewnieniem stosownego uzbrojenia w sieci podziemne do późniejszego

podłączenia z sieciami Okrężnej, mogłoby odciążyć koszty całościowej inwestycji III Etapu ZDP. O

ile nie zmienią  się  docelowe kierunki spadków kanalizacji  deszczowej która skierowana jest  na

wschód i kanalizacji sanitarnej  skierowanej spadkiem na zachód to takie rozwiązanie może być

przewidziane w tej inwestycji i dalej kontynuowane w inwestycji III Etapu ZDP. Nie mam dostępu

do bieżącej dokumentacji projektowej III Etapu ZDP. Dokumentacja którą dysponuję nie porusza

zagadnień sieci podziemnych.

3. Dlatego  proszę  o  udzielenie  informacji  dotyczących  sieci  kanalizacji  deszczowej  i

sanitarnej  w  projektowanej  przebudowie  ulicy  Okrężnej.  Czy  przewiduje  się,  że
schemat spadków kanalizacji zmienia się względem stanu istniejącego. 

Obecnie  sieć  kanalizacji  sanitarnej  ma  spadek  na  zachód  a  deszczowej  na  wschód.  Proszę  o

informację czy wraz z przebudową ulicy Okrężnej w zakresie realizacji IIIgo Etapu ZDP planuje się

jakieś  większe  zmiany mogące  mieć  wpływ  na  kierunki  odprowadzania  ścieków sanitarnych  i

deszczowych.

4. Proszę przedstawić techniczne możliwości wykluczenia ulicy Okrężnej z realizacji III

Etapu ZDP i odłożenie jej realizacji na późniejszy termin.
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