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PETYCJA
Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni drogowej

My niżej podpisani właściciele i mieszkańcy nieruchomości przy ulicy Sowiej
w Siemianowicach Śląskich, działając w interesie publicznym oraz własnym, na podstawie
ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, zwracamy się z uprzejmą petycją o budowę sieci
kanalizacji deszczowej w naszej ulicy oraz o modernizację nawierzchni drogowej.
Pojawiające się w ostatnim czasie coraz częstsze, intensywne opady deszczu wywołane
zmianami klimatycznymi oraz dociążenie sieci kanalizacji sanitarnej naszej ulicy poprzez
pośrednie połączenie kanalizacji sanitarnej nowych budynków z ulicy Gawronów oraz
przedłużonej ulicy Kruczej (pomimo istniejącej przepompowni, posiadającej jednak
ograniczenia wydajnościowe) powodują od ponad roku zalewanie domów na ulicy Sowiej.
Tego typu sytuacje, pomimo prawie 30 letniej historii ulicy, wcześniej nie występowały.
Ogół właścicieli nieruchomości przy ulicy Sowiej nie wyobraża sobie pozostawienia
sprawy bez pomocy Miasta poprzez zapewnienie odprowadzenia wody do nowej, efektywnej
kanalizacji deszczowej w naszej drodze. Zarówno Urząd Miasta Siemianowice jak i Wodociągi
Siemianowickie Aqua-Sprint doskonale przecież zdają sobie sprawę z faktu, iż ulica Sowia,
w odróżnieniu nawet od starej, wyżej położonej części osiedla, pozbawiona jest kanalizacji
deszczowej od czasu jej powstania, czyli od roku 1995, a podatki od gruntów w tym rejonie
przecież nie różnią się.
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Szczególną uwagę należy również zwrócić na fakt, iż ulica Sowia znajduje się w swoistej
niecce. Opady deszczu przyczyniają się do spływu wody deszczowej z ulicy Kruczej, praktycznie
z całego osiedla, w kierunku najniższego punktu skutecznie zasilając ulicę Sowią, na której
znajdują się tylko dwie, nieefektywne kratki spływowe „burzowe" odprowadzające wodę do
kanału spływowego od strony pola golfowego do stawu „Remiza". Być może wystarczającym
zabiegiem byłaby rozbudowa tego właśnie układu spływowego o rurę kolektorową, co z kolei
mogłoby zapewnić utrzymanie wody w stawie „Remiza" na właściwym poziomie. Najbardziej
narażone na zalania są nieruchomości, których garaże położone są poniżej poziomu jezdni Załqcznik nr 2. Obecnie nawet podczas niewielkich opadów garaże te są każdorazowo
zalewane. Dochodzi do tego czynnik środowiskowy, gdzie wszelkie zanieczyszczenia drogowe
w postaci olejów samochodowych, paliw i innych chemicznych oraz mechanicznych
zanieczyszczeń spływają wraz z wodami opadowymi dostając się zarówno do pomieszczeń
domów jak i do ogrodów mieszkańców, a w następstwie również do kanalizacji sanitarnej.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sowiej w Siemianowicach Śląskich jest
wysoce uzasadniona przede wszystkim w interesie grupy właścicieli domów, jednak także
w interesie publicznym gminy Siemianowice Śląskie.
Remont nawierzchni ulicy Sowiej jest na obecnym etapie koniecznością. Droga przez
ostatnie kilka lat była obciążana ciężkim sprzętem dojeżdżającym do budów, jak również
zintensyfikowanym ruchem samochodów dojeżdżających do pola golfowego.
Wyrażając uznanie dla dotychczasowych działań inwestycyjnych Pana Prezydenta
zmieniających nieustannie nasze miasto, pozwalamy sobie zwrócić uwagę na naszą niewielką
ulicę Sowią, na której od wczesnych lat 90-tych niewiele się zmieniło. Będziemy wielce
zobowiązani za pilne zainteresowanie się naszą sprawą i podjęcie działań w zakresie budowy
kanalizacji deszczowej, a także wyremontowania nawierzchni drogowej.

Z poważaniem
Mieszkańcy i Właściciele
nieruchomości przy ulicy Sowiej
zgodnie z Zalgcznikiem nr 1

Załączniki:
1.
Listo podmiotów wnoszących petycji
2.
Dokumentacjo zdjęciowo
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Załgcznik nr 2
Dokumentacja zdjęciowa

Zatqcznik nr 2

Zafqcznik nr 2

Załącznik nr 2

