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ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice

Dotyczy:   „wyciszenia odgłosów” nadchodzących od strony autostrady A1

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwrócenie się do stosownych Instytucji w sprawie ograniczenia hałasu
„przychodzącego” od strony Autostrady Bursztynowej, czyli A1. Aktualną sytuację przedstawiają dwie poniższe
grafiki pochodzące ze źródeł dostępnych w Internecie, tj. Zumi oraz Google earth.

Z lewej:  
rysunek  poglądowy,  na  którym  pokazano
„widok z góry” na Żerniki  oraz przebieg auto-
strady A1.  Uwidoczniono wiadukt  prowadzący
do  ul.  Leśnej  i  miejsce  bez  ekranów  akusty-
cznych.

Dolne  zdjęcie  przedstawia  rzeczywisty  widok
na to  miejsce  od  strony  autostrady  spod  ww
wiaduktu.
Wyraźnie  widać  brak  ekranów  akustycznych
na odcinku około 150-200 metrów.

Zgodnie z naszą wcześniejszą deklaracją, list ten i odpowiedź na niego, zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://zerniki.gliwice.pl

http://zerniki.gliwice.pl/


Jak już zasygnalizowano przy opisie grafik, sprawa dotyczy braku ekranów akustycznych wyciszających
odgłosy z autostrady na odcinku około 150 – 200 metrów. 
Wspomniane wyżej odgłosy z autostrady przedostają się na obszar Osiedla Żerniki oraz domostw położonych
bardziej na południe, poprzez swoisty korytarz pozbawiony skupisk drzew, czyli bez lasu – naturalnego ekranu
akustycznego (na górnej grafice obszary leśne oznakowane są kolorem szarym – ciemniejszym). 

Przeprowadzone „testy odsłuchowe” wykazały, że na końcu ulicy Sylwestrowej, mimo iż znajduje się ona
bliżej autostrady, jest znacznie ciszej niż na sąsiedniej ul. Noworocznej lub na tzw. Starym Osiedlu. 

Hałas pochodzący od autostrady jest szczególnie uciążliwy wieczorami a staje się nieznośnie dokuczliwy
w sytuacji,  gdy zwiększa się wilgotność powietrza – nie można wówczas na noc otwierać okien, gdyż wtedy
słychać każdy samochód przejeżdżający autostradą.

W związku z powyższym usilnie prosimy o zainteresowanie się tym problemem, który dosłownie i w przenośni,
spędza sen z oczu Mieszkańcom ww obszaru naszej Dzielnicy.

Z góry dziękujemy za zajęcie się powyżej opisanymi problemami.

 
   W imieniu Zarządu SSK "Żerniki"

 

Otrzymują:
1. Adresat
2. V-ce Prezydent Miasta Gliwice, Pan Adam Neumann
3. Wydział Środowiska UM
4. Radni do Rady Miasta z Okręgu nr 2
5. Strona internetowa Stowarzyszenia
6. a/a.

Zgodnie z naszą wcześniejszą deklaracją, list ten i odpowiedź na niego, zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://zerniki.gliwice.pl
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