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Zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o wydanie podległym służbom polecenia pilnego uporządkowania i
naprawy terenu przyległego do Martwej Wisły w Sobieszewie; na wschód od mostu pontonowego do ul.
Kolonijnej i od mostu w kierunku zachodnim, do ul. Iłowej. Chodzi o działki komunalne nr 117/16, 117/17 i
117/18 obr. 0140.
Jest to teren przewidziany w planach zagospodarowania przestrzennego jako ciąg pieszo-rowerowy. Aktualnie
jest to teren gruntowy, w większości pokryty zielenią i ubogim drzewostanem; wykorzystywany, pomimo
trudnych warunków jako trakt spacerowy.
Decyzją Prezydenta Macieja Lisickiego, wymienione działki od ubiegłego roku ujęte zostały w planach
wykaszania przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.
Niestety jest to teren w znacznej części zalewowy, szczególnie w okresie jesieni i wiosny. Wraz z wezbranymi
wodami Martwej Wisły na w/w działki nanoszone są nieczystości.
Aktualnie zalegają tam sterty butelek szklanych i plastikowych, połamane meble, gałęzie drzew, mnóstwo
suchej trzciny.
Widok niemal jak na wysypisku. Tylko, że to wszystko dzieje się w centrum miejscowości turystycznej.
Bezpośrednio w obrębie jedynego w tej części Wyspy Sobieszewskiej wjazdu,
przy przystankach komunikacji miejskiej oraz przy trasach dojść do szkół, plaży, przychodni zdrowia i
rezerwatów przyrody.
Problem zresztą nie tylko w estetyce ale również w zagrożeniu życia i zdrowia dla spacerujących i kosiarzy /
potłuczone szkło pod warstwą trawy/.
Zachodzi także potrzeba naprawy podmytego i rozmytego nabrzeża Martwej Wisły. Spacer tymi ciągami w
obecnym ich stanie zagraża bezpieczeństwu osób.
Chciałbym jednakże podkreślić, że ewentualne ich zamknięcie z uwagi  popularność absolutnie nie wchodzi w
rachubę.
W załączniku dokumentacja zdjęciowa wykonana przez mieszkańca Sobieszewa.
W oczekiwaniu na pozytywne rezultaty wystąpienia pozostaję z wyrazami szacunku.
 
Władysław Sidorko
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska
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