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     Interpelacja 

o rozpatrzenie zamontowania ekranów dźwiękochłonnych w pobliżu skrzyżowania z 

ulicą Nowobielańską. 

W załączniku   treść pisma Mieszkanki tej ulicy. 

Zwracam się z prośbą o rozpatrzenie interpelacji. 

 

Z poważaniem  

         Agnieszka Kuchta 
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Do Prezydenta  

Miasta Skierniewice 

P R O Ś B A 

Dot. Zamontowania ekranów dźwiękochłonnych 

Ja niżej podpisana A.S zwracam się z prośbą do Prezydenta Miasta Skierniewice w imieniu 

mieszkańców zamieszkujących przy ulicy widok ( w pobliżu skrzyżowania z ulicą 

Nowobielańską ) o założenie ekranów dźwiękochłonnych na odcinku drogi sąsiadującym z 

naszymi posesjami ( transparentne ).Naszą prośbę motywuję tym, że hałas dobiegający z 

drogi utrudnia życie mieszkańcom zamieszkującym bezpośrednio przy tej ulicy. Niszczy nam 

nie tylko słuch, ale również zdrowie psychiczne. Siła natężenia hałasu jest już tak duża, że nie 

możemy spokojnie spać. Wstajemy zmęczeni, jesteśmy mniej wydajni w pracy, a dzieci w 

nauce. Lokatorzy budynków sąsiadujących z drogą rzadko otwierają okna, nie wysypiają się, 

a warkot samochodów i motocykli słyszalny całą dobę utrudnia codzienne funkcjonowanie ( 

drżenie domu, popękane ściany, dzienne oraz nocne wyścigi samochodowe i motocyklowe, 

codzienne rozmowy, oglądanie telewizji oraz kurz i spaliny bezpośrednio z drogi ), 

koncentrację oraz odpoczynek w domu i na świeżym powietrzu. Sytuacja jest już na tyle 

uciążliwa, że mieszkańcy jasno postawili sprawę - potrzebne są ekrany akustyczne, które 

ochronią przed nieznośnym hałasem. Chciałabym nadmienić, iż w ostatnim okresie natężenie 

ruchu i hałasu znacznie się powiększyło na wskazanym odcinku drogi i z pewnością 

przekroczyło dopuszczalne normy. Zwiększyła się ilość przejeżdżających samochodów a 

zwłaszcza ciężarowych oraz motocykli. Miasto przy planowaniu rozbudowy ulicy Widok 

wraz ze skrzyżowaniem chyba zapomniało o mieszkańcach sąsiadujących z tą ulicą, którzy 

mieszkają tu od lat. Bez dźwiękochłonnych ekranów jesteśmy skazani na stres, frustracje i 

różnego rodzaju choroby. Pragnę zauważyć, że instalowane są ekrany dźwiękochłonne dla 

ptaków i zwierząt, a człowiek jest wartością najwyższą. Chcielibyśmy również prosić miasto 

o pomoc w sprawie założenia na ulicy widok radaru do pomiaru prędkości i postawieniu na 

tej drodze choć to jest oczywiste znaku ograniczenia prędkości do 50 km/h. 

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby lub zaproponowanie korzystnych dla 

nas rozwiązań. 

Łączę wyrazy szacunku  

Z pozdrowieniem A.S 

 


