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Gliwice, dnia 30.07.2017r.

Straż Miejska w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2A,
44-121 Gliwice
Dotyczy:

podjęcia interwencji w sprawie zagrożeń ze strony drzewostanu w Żernikach

Szanowni Państwo!
W imieniu Rady Osiedla Żerniki, na wniosek zgłoszony przez zaniepokojonych Mieszkańców, zwracam się
do Państwa z uprzejmą prośbą o podjęcie interwencji w sprawie zagrożeń ze strony drzewostanu przy ulicach
Żernik. Po burzach i nawałnicach z ubiegłego miesiąca, część mieszkańców jest zaniepokojona stanem drzew,
których uschnięte konary znajdują się bezpośrednio nad chodnikami ulic. Zgłoszono mi, że konary topoli koło
posesji przy ul. Elsnera 49, grożą złamaniem i spadnięciem na znajdujący się poniżej chodnik i jezdnię.
Po zrobieniu wizji lokalnej i udokumentowaniu zdjęciem stwierdzam, że
rzeczywiście topola może grozić obłamaniem konarów. Konary są bardzo
grube, a w kilku miejscach widać obłamania, ponadto niektóre z nich
wyglądają na podeschnięte. Zapewne poważnym problemem będzie fakt,
że stoi ona na terenie prywatnym.
Podobna sytuacja występuje na ul. Legnickiej, na odcinku pomiędzy
wylotem ul. Mazowieckiej a ul. Gdyńską. Tam także uschnięte konary
drzew znajdują się nad ulicą, która praktycznie pełni rolę spacerowego
deptaka. Gdyby tam doszło do złamania i upadku konaru, także mogłoby
dojść do tragedii.
Na samym końcu ul. Wigilijnej, na granicy z Szałszą znajdują się trzy
stare, uschnięte dęby, które mogą się przewrócić i upaść na przechodzące
tamtędy osoby.
Ponadto w tymże miejscu „utworzyło się” dzikie wysypisko śmieci
- należałoby jak najprędzej doprowadzić do jego likwidacji.
W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dokonanie przeglądu drzewostanu na terenie Osiedla
Żerniki i spowodowanie usunięcia wszelkich niebezpieczeństw z tym związanych, które mogą zagrażać zarówno
mieszkańcom, jak i osobom spoza Żernik.
Z góry dziękujemy za 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

