
RDŻ/03/09/2019      Gliwice, dnia 30.09.2019 r.

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

Dotyczy: ekranów akustycznych przy DK-88

Szanowni Państwo!

W lutym 2015 roku, pismem SSKŻ/02/02/2015, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Żerniki”,
zwróciło się do Państwa z prośbą o wybudowanie ekranów akustycznych wzdłuż DK-88, czyli Al. Jana
Nowaka-Jeziorańskiego.  Sprawa  dotyczyła  głównie  rejonu  tzw.  Podlesia,  gdzie  odległość  pomiędzy
krawędzią jezdni DK-88 a najbliższymi zabudowaniami wynosi czasami tylko ok. 20 mb. 
Panuje  tam  nieznośny  hałas,  gdyż  DK-88  jest  bezpłatnym  skrótem,  szczególnie  dla  samochodów
ciężarowych, pomiędzy autostradą A1 a węzłem w Kleszczowie na autostradzie A4. 

Wówczas ZDM, pismem nr ZDM.071.11.2015, poinformował SS-K „Żerniki”, że aktualnie nie jest
możliwe wykonanie Studium Komunikacyjnego Miasta i będzie ono możliwe po zakończeniu budowy
Drogowej Trasy Średnicowej.  Jako, że budowa DTŚ zakończyła się już kilka lat temu, mamy nadzieję, że
obecnie rzeczone Studium zostało już wykonane i wiadomo Państwu kiedy mieszkańcy domów położo-
nych w bezpośrednim sąsiedztwie DK-88 będą mogli odetchnąć od wszechobecnego hałasu. 

Ponadto w ostatnich latach problem hałasu narósł jeszcze bardziej i stał się bardziej uciążliwy –
jest to związane z rozbudową Gliwickiej Strefy Ekonomicznej, która ciągle ma miejsce, stale powstają
tam nowe fabryki. Drogą DK-88 dojeżdżają pracownicy z ościennych miast takich jak Zabrze, Bytom, czy
Ruda  Śląska.  W  interesie  właścicieli  Strefy  zrobiono  sporo,  jednak  nie  zadbano  o  interes  osób
mieszkających przy ruchliwej trasie dojazdowej do Strefy, czyli DK-88.

Zatem, uprzejmie prosimy o udostępnienie nam wyników pomiarów natężenia hałasu w intere-
sującym nas rejonie Miasta i podjęcie niezbędnych działań mających na celu wybudowanie ekranów
akustycznych chroniących Mieszkańców przed wpływem akustycznego smogu.

Z góry dziękuję za zajęcie się tą sprawą, bardzo istotną dla Mieszkańców nie tylko naszej Dzielnicy. 
 

   W imieniu Rady Dzielnicy "Żerniki"

Otrzymują:
1. Adresat
2. V-ce Prezydent Miasta Gliwice, Pan Adam Neumann
3. Wydział Środowiska UM
4. Strona internetowa Dzielnicy 
5. 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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