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 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice 

Dotyczy: Waszego pisma ZDM.450.50.2017.NA - dokończenia rozpoczętych prac

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokończenie prac remontowych nawierzchni ul. Szymano-
wskiego. Prace naprawcze z kwietnia br. nie zlikwidowały wszystkich ubytków w nawierzchni jezdni na
tej ulicy, załatano tylko największe „dziury”, natomiast pozostawiono te, które mają mniej niż kilka cm
głębokości. Poniższe zdjęcia pokazują stan nawierzchni sprzed kilku dni: 

Jak widać, ubytków jest sporo, niektóre mają do ok. 8 cm głębokości i mogą zagrażać bezpieczeństwu
na tej drodze. Innym problemem są nierówne pobocza i zasłonięte, przez gałęzie drzew, znaki drogowe:
                  

Uprzejmie informujemy, że ten list oraz odpowiedź na niego, zostaną umieszczone na stronie internetowej Rady Osiedla: http://zerniki.gliwice.pl

http://zerniki.gliwice.pl/


W  związku  z  powyższym,  ponownie  prosimy  o  spowodowanie  usunięcia  przedstawionych
powyżej „usterek” - jak widać na zdjęciach, ekipa naprawcza, bardzo wybiórczo podchodziła do łatania
dziur; część dziury załatano, a gdy miała mniej niż 10 cm głębokości to ją pozostawiano – czyżby takie
ubytki były dopuszczalne? 

Ponadto prosimy o wyrównanie poboczy, tak by ulica na całej swej długości miała taką samą
szerokość  oraz  wymalowanie  białych  pasów oznaczających  krawędź  jezdni,  tak  jak  to  zrobiono  na
ul. Szymanowskiego, na odcinku od ul. Chorzowskiej do wiaduktu nad DK88.

Ostatnie zdjęcie przedstawia znak drogowy przysłonięty gałęziami drzewa, podobna sytuacja
występuje nie tylko w przypadku innych znaków drogowych na tej ulicy, ale także na innych ulicach
naszego Miasta. Ze względów bezpieczeństwa, bardzo prosimy o zlecenie stosownym służbom usunięcie
gałęzi zasłaniających znaki drogowe, we wszystkich miejscach, gdzie taka sytuacja ma miejsce.

Mamy nadzieję na pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.
W imieniu Rady Osiedla Żerniki:             
                         

 

Otrzymują:
1. Adresat
2. V-ce Prezydent Miasta Gliwice, Pan Adam Neumann
3. a/a.

Uprzejmie informujemy, że ten list oraz odpowiedź na niego, zostaną umieszczone na stronie internetowej Rady Osiedla: http://zerniki.gliwice.pl
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