Stargard, 4.08.2021r
Pani Monika Kieliszak
Radna Rady Miejskiej
w Stargardzie
Nasz znak: MI.0003.6.2021.5
W odpowiedzi na interpelację nr ERM.0003.13.2021.2 z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie
tworzenia terenów zielonych we wskazanych przez Panią lokalizacjach oraz stanu instalacji
sanitarnych w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki uprzejmie informuję, że tereny w rejonie sklepu
Tesco oraz Netto przy ulicy Piłsudskiego w niewielkim stopniu zarządzane są przez Miasto. Do Miasta
należy jedynie działka 634/9, na której zostały wykonane miejsca postojowe. W celu zminimalizowania
skutków nadmiaru wód opadowych miejsca postojowe wykonane zostały z płyt ażurowych
umożliwiających ich wchłanianie przez grunt rodzimy. Zostały także wykonane nasadzenia drzew,
które oddzielają miejsca postojowe od budynków mieszkalnych.
Ulica Wieniawskiego została zmodernizowana w 2017 roku, w trakcie tych robót wykonano
ciągi piesze oraz drogi dla rowerów, a na pozostałych terenach wyznaczono pasy zieleni. Zarząd
Usług Komunalnych planuje w ramach posiadanych możliwości finansowych etapowo wykonywać
odtwarzanie zieleni wysokiej w pasie drogowym ww. ulicy.
Zapytania w sprawie pasa drogowego ulicy Stanisława Staszica oraz I Brygady zostały
przesłane do ich zarządców, tj. odpowiednio do ZZDW oraz ZDP w Stargardzie.
Ponadto informuję, że w rejonie ulicy Majora Hubala realizowana jest obecnie przez
Spółdzielnie Mieszkaniową w Stargardzie inwestycja polegająca na budowie siedmiu budynków
mieszkalnych wielorodzinnych (działka nr 346 w obrębie 19). Teren ten objęty jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącym terenu w
rejonie ulic: Niepodległości, Majora Hubala, 5 Marca, Armii Krajowej, Leona Kruczkowskiego. Zgodnie
z ustaleniami planu dla tego terenu wyznaczony jest minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej w wysokości TZ=050 (stosunek powierzchni biologicznie czynnej do całkowitej powierzchni
terenu działki budowlanej).W związku z powyższym inwestor w sposobie zagospodarowania terenu
powinien uwzględnić teren zielony, w postaci 50 % terenu działki jako powierzchni biologicznie
czynnej. Ponadto informuję, że w rejonie osiedla Pyrzyckiego wyznaczono teren elementarny
przeznaczony pod zieleń parkową, który zlokalizowany jest pomiędzy terenem Kościoła Przemienienia
Pańskiego, ulicą Armii Krajowej, Logopeda Staffa oraz Rotmistrza Witolda Pileckiego. Na terenie
zieleni parkowej oznaczonej symbolem ZP.21, docelowo planowane jest parkowe zagospodarowanie
terenu, wraz z nasadzeniem krzewów i drzew oraz grup zieleni o kompozycji krajobrazowej, alejkami
oraz obiektami małej architektury.
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące stanu sieci kanalizacyjnej w ulicy Tadeusza Kościuszki
w załączeniu przesyłam informację Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. o.o.
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