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Oryginalny temat wiadomości: Pd: Fwd: Prośba o pilna interwencję ws. składowiska odpadów
---------------------------------------------------------------------------
Szanowna Pani Naczelnik,
przesyłam Pani list mieszkańca i trzy pytania:
- czy Wydział wie o zmianie wprowadzonej na wysypisku,
- z jakich powodów została ona wprowadzona,
- czy z odpowiednim wyprzedzeniem informowano o niej mieszkańców?
Z poważaniem, Krystyna Sowa

Dnia 13 listopada 2020 11:50 sowa.krystyna@interia.pl napisał(a):
------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Prośba o pilna interwencję ws. składowiska odpadów
Data: 2020-11-13 11:46
*
Adresat: prm@um.gliwice.pl; zgoliszewski@gmail.com; sowa.krystyna@interia.pl;

Szanowni Państwo,
Bardzo proszę o pilną interwencję w sprawie skrócenia godzin otwarcia
dla mieszkańców Gliwic składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej.
Od 2 listopada godziny te, z nie do końca uzasadnionych powodów, zostały 
znacznie skrócone.
W konsekwencji tej decyzji tworzą się kolejki samochodów mieszkańców 
chcących oddać
odpady na tym składowisku, tworzy się tłok przy wejściu, zwiększa się 
nerwowość ludzi,
dochodzi do kłótni, przepychanek, a nawet rękoczynów (co miało miejsce w 
dniu dzisiejszym)
i wzywana jest w związku z takim zdarzeniem policja.
Nie wiem kto podjął taką decyzję o ograniczeniu czasu przyjmowania odpadów, 
ale w obecnej sytuacji nie przyczynia się ona do zachowania lub zwiększenia 
dystansu społecznego, a wręcz przeciwnie.
Nie służy taka decyzja również temu aby mieszkańcy oddawali
odpady na wysypisko, bo czekanie w długiej kolejce raczej zniechęca do tego, 
a z moich obserwacji zachęca do czegoś wręcz przeciwnego czyli
porzucania odpadów w przydrożnych rowach lub lesie.
Bardzo liczę na interwencję w tej sprawie, bo jest ona pilna moim zdaniem.
To że godziny działania składowiska są krótsze nie spowoduje przecież,
że mieszkańcy będą mieli mniej odpadów do oddania, a powoduje z pewnością 
większe stłoczenie osób, czemu powinno się w obecnej chwili zapobiegać.



Z poważaniem
* 

 Wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych zgodnie z 
wymaganiami art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej oraz art. 5 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Osoba dokonująca wyłączenia Anna Ciekańska (Biuro Rady Miasta)
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