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My, nizej podpisanizwracamysię z uprzejmąprośbąo naprawędrogi dojazdowejdo
naszegobudynkumieszkalnegoznajdującegosię w Elbląguprzy u|. 12 Lutego 16-18.20.
Wspomnianydojazdznajdujesię na zapleczubudynkównrv,7a,7b,8i9 przy u|.
Kosynierów Gdyńskich.
Decyzjęo napisaniutej peĘcji podjęliśmy,
poniewazod ki|kudzlesięciu
lat do tej
pory droga ta, nie jest naprawianaani remontowanaa jest niszczonanie przez
samochodyosobowemieszkańcówa|e głównieprzez samochodyciężarowesłuzb
miejskicha przedewszystkimsamochodyodbierającenieczystości,
śmiecii surowce
wtórne'

Ę,

Juz od kilkunastu|at próbujemy wpłynąćna poprawęjakościdojazdudo naszego
budynku , ale do tej pory bez żadnegorezultatu.Mamy utrudnionydojazdzarówno do
naszegobudynkuale tez prowizorycznegoparkingudla samochodów, na którym parkują
pojazdy mieszkańcybudynków z u|. Kos. Gdyńskich7,7a,7b,8j 9 oraz mieszkańcy
budynkuz u|. Lf Lutego 22,f4,z6,28 i 30 a takżeosoby korzystającez zakładów
usługowychznajdującychsię na parterzenaszegobloku.
W przeszłości
władzemiasta sporzqdziłynawet projekty naprawy drogi dojazdowej,które
szacowanona ki|kasettysięcyzłotych,których miasto nigdy nie'miałobo inne potrzeby
byłyzawsze ważniejszei istotniejszeod naszej drogi.
Czy więc pozostajenam jedynie wspomnienieo tyrn, że to władzekornunistyczneW
Po|scezbudowałytę drogę i o nią dbały?
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Najbardziej istotnym w tej sprawie i najwazniejszymjest fakt, ze w naszym bloku w
zdecydowanejwiększościmieszkają ludzie starsi, w podeszłymwieku a ,,droga,,
umoz|iwiającadojazd do naszegobudynkuzamieszkałegoprzezprawie 50 rodzin d|a
służbmiejskich a|e tez główniei przede wszystkim d|a i służbratowniczych:pogotowia
ratunkowegoi strazy pożarnejjest'jedyną drogą.
rnnej drogi dojazdu do naszego budynku nie ma
, iest to jedyna droga
dojazdowa.
Nie prosimy i nie postulujemyo budowęnowej drogi, której jakośćnie odbiegałabyod
jakościgłównychu|ic E|blągaa|e prosimyo naprawęjuż istniejącejdrogi chociażby
poprzez wyłożeniejej równymi betonowymiptytami,które wytruymająciężarpojazdów

słuzbratowniczych,słuzbmiejskicha juz napewnosamochodówosobowychmieszkańców,

Jesteśmyzdania, że poprawajakościtej drogi przez wiele |at bardzo zdewastowaneji
zniszczonej W znaczący sposób poprawi bezpieczeństwowszystkich mieszkańców naszego
budynku jak i budynków sąsiednich/ wskazanychwcześniej/,gdyŻdojazddo nich przez
pojazdy służbmiejskich i ratowniczychbędzietatwiejszyi szybszy.Tym samym transport

osób chorych przez pogotowieratunkowebędzie szybszy i bezpieczniejszy'

Prob|emfen poruszyliśmy
na zebraniuwspólnotyElzam-Dom'sugerującaby podjęto
współpracęze wspólnotamimieszkaniowymisąsiadującymizdrogą dojazdowąi
parkingiem.
W sprawie tej zwróci|iśmysię równiez do radnych naszego miasta i |iczymy na ich poparcie
i pomoc.
Prosimy o przychylne rozpatrzenienaszej prośby.
W imieniu mieszkańców:
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