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W uzupełnieniu petycji podpisanej przez nas i naszych sąsiadów z Dolnego
Wrzeszcza, chcemy podnieść problemy, które dotykają mieszkańców ul. Mickiewicza
i przylegających ul. Kochanowskiego i ul. Klonowicza.
Od kilu lat, w czasie deszczów – niekoniecznie wyjątkowo intensywnych, ale
po prostu większych – w dolnym rejonie placu bpa O’Rourke, ulic Mickiewicza,
Klonowicza, Kochanowskiego obserwujemy zalewanie znacznej części tego terenu.
Powstające rozlewisko jest coraz rozleglejsze i głębsze. Zalewane były również
piwnice naszych domów. Obserwujemy także bardzo niepokojące cykliczne zapadanie
się chodników w miejscu, gdzie przebiega kanalizacja deszczowa. Zasypywanie
piachem powstałych obsuwisk działa do kolejnego podtopienia. My mieszkańcy
jesteśmy bardzo zaniepokojeni i martwimy się o bezpieczeństwo naszych domów.
Mamy obawy, czy woda nie wypłukuje gruntu pod fundamentami, co może grozić
katastrofą budowlaną.
Ogólne przyczyny powyższych są znane – nawalne deszcze, niewydolny
system kanalizacji deszczowej i niewystarczające (dopiero niedawno rozpoczęte)
działania w zakresie małej retencji. Z uwagi na pogłębiający się problem działania
miasta na rzecz poprawy sytuacji muszą być prowadzone intensywniej, sprawniej,
efektywniej a przede wszystkim bardziej kompleksowo. Poprawa zabezpieczania
przed skutkami deszczów w jednym rejonie Wrzeszcza nie może stwarzać zagrożenia
w innym.
Apelujemy o podjęcie działań ze strony Miasta, którego jesteśmy
mieszkańcami. Wnosimy o wykonanie przeglądu istniejącej kanalizacji sanitarnej
i burzowej dla całej dzielnicy, poszerzenia, pogłębienia koryta Strzyży, tam gdzie jest
to możliwe, dokończenia tzw. kanału ulgi (w taki sposób aby nie „przenieść” problemu
powodzi w rejon ulic Reja i Dzielnej) i konieczności doprowadzenia tego kanału
bezpośrednio do Martwej Wisły, bez pomniejszenia przepustowości obecnego koryta
Strzyży.
Zasadne, naszym zdaniem byłoby również: doraźnie działania w ramach
tzw. małej retencji: montaż kilkudziesięciu (kilkuset!) zbiorników na deszczówkę na
rynnach (dofinansowanie z miasta), stworzenie miejsca zieleni chłonącej nadmiar
wody, zagospodarowanie wszystkich nieużytków i „wydepczysk” na grunt chłonny,
rewizję wszystkich realizowanych aktualnie inwestycji budowanych we Wrzeszczu pod
kątem ilości wód, jakie inwestorzy planują odprowadzić do niewydolnego na dziś
systemu.
z poważaniem,
niżej podpisani Mieszkańcy
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Załączniki:
- Fotografie (płyta CD)
- Lista podpisów mieszkańców
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Rada Miasta Gdańska
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GIWK Sp. z o.o.
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Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny
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