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Szanowna Pani Burmistrz,  

 

W nawiązaniu do korespondencji w sprawie zakazu parkowania przy ulicy Siemieńskiego 

zwracam się z uprzejmą prośbą o pilną interwencje i jak najszybsze rozwiązane problemu jaki powstał 

na skutek decyzji o zakazie parkowania i zatrzymywania się w rejonie ul Siemieńskiego numerów 21 i 

23 - podjętej przez Wydział Infrastruktury.  

Obecne rozwiązanie, w ramach którego wprowadzono 2 miejsca do parkowania dla osób 

niepełnosprawnych oraz całkowity zakaz parkowania na części ulicy Siemieńskiego nie odpowiada  

na potrzeby członków lokalnej społeczności tj. niepublicznego przedszkola prowadzonego przez 

Fundację SYNAPSIS, kliniki weterynaryjnej Katarzyny Trojanowskiej oraz mieszkańców okolicznych 

bloków. W następstwie Państwa decyzji mamy do czynienia z poważnym problemem dotyczącym 

wszystkich zainteresowanych stron i ze skłóceniem lokalnej społeczności. Decyzja Wydziału 

Infrastruktury UG Ochota została podjęta bez konsultacji z głównymi zainteresowanymi.  

Decyzja ta : 

• Nie zabezpiecza w żadnym stopniu potrzeb przedszkola prowadzonego przez 

Fundację SYNAPSIS. Głównym celem przedstawionego przez Fundację wniosku było 

zapewnienie możliwości parkowania przed przedszkolem, specjalnych busów, 

zapewnianych przez Urząd Miasta, rozwożących osoby niepełnosprawne do placówek 

edukacyjnych. Biorąc pod uwagę, że wydzielone przed budynkiem miejsca są dostępne 

dla wszystkich osób niepełnosprawnych, są one wykorzystywane również  przez inne 

osoby niepełnosprawne posiadające tego rodzaju uprawnienia. W rezultacie 

wprowadzenie ww. miejsc w znaczący sposób utrudnia możliwość zatrzymania się w 

tym miejscu busów, rozwożących dzieci do placówki, a tym samym negatywnie wpływa 

na możliwość ich sprawnego i bezpiecznego dotarcia do placówki. Jest również 

zarzewiem problemów w kontaktach z mieszkańcami, ponieważ na skutek informacji 

płynących z Urzędu Gminy postrzegają oni Przedszkole jako źródło istniejącego 

obecnie stanu rzeczy i swoich kłopotów 

• Uniemożliwia pracę Przychodni Weterynaryjnej przy ulicy Siemieńskiego 23, naraża 

życie i zdrowie zwierząt i ich właścicieli i stanowi w tym aspekcie zagrożenie, zmuszając 

klientów Przychodni w przypadkach nagłych do łamania prawa, Przychodnia istnieje w 

tej lokalizacji od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, od 30 lat jako podmiot 

gospodarczy płaci Gminie regularnie czynsz nie zalegając w opłatach, jest też istotnym 

elementem przestrzeni publicznej, z której korzystają osoby z całej dzielnicy, nie tylko 

z okolicznych bloków Decyzja jaką Państwo podjęliście zagraża egzystencji Przychodni, 

naraża lekarzy tu pracujących i właścicieli na wymierne straty wizerunkowe i finansowe 

i jest niezrozumiała zarówno w aspekcie humanitarnym jak   i równego traktowania 

podmiotów gospodarczych.  



• W znaczący sposób ogranicza możliwość parkowania przez mieszkańców okolicznych 

bloków. Zlikwidowanie kolejnych miejsc parkingowych zmusza mieszkańców do 

parkowania niezgodnego z przepisami, brak jest możliwości pozostawienia samochodu 

w miejscu do tego wyznaczonym w okolicy. Postawienie całkowitego zakazu 

parkowania, nie pozwala mieszkańcom, na korzystanie z ww. miejsc, również w dniach 

wolnych od pracy oraz godzinach wieczornych, w czasie którym nie kolidowałoby to z 

działalnością ww. instytucji.  

W rezultacie zaproponowanych rozwiązań, wzrosła liczba interwencji prowadzonych przez 

Straż Miejską oraz konieczność jej większego zaangażowania, w wyznaczonym obszarze. Skutkuje to 

również zwiększoną liczbą wydawanych mandatów, a także narastaniem napięcia we wzajemnych 

relacjach wszystkich zainteresowanych stron.  

Uprzedzając argumenty o nieprawidłowościach w parkowaniu przez mieszkańców, należy 

zaznaczyć, że zgadzamy się absolutnie z koniecznością przestrzegania prawa. Jednocześnie, pragniemy 

podkreślić, że zaproponowane obecnie rozwiązanie generuje dodatkowe problemy i uderza przede 

wszystkim w prawidłowe funkcjonowanie lokalnej społeczności. Widzimy przestrzeń do wypracowania 

rozwiązania, które będzie zarówno korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron, jak również 

pozwoli na efektywne egzekwowanie prawa przez Straż Miejską w stosunku do źle zaparkowanych 

samochodów.  

Celem działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego powinno być 

zaspokajanie konkretnych potrzeb danej wspólnoty samorządowej. W tym przypadku, warunek ten nie 

został spełniony. Wprowadzone przez Państwa zmiany znacząco odbijają się na prawidłowym 

funkcjonowaniu lokalnej społeczności oraz dobrej współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi 

stronami. Dlatego też, istnieje pilna potrzeba wprowadzenia zmian do obecnych rozwiązań, w oparciu 

o potrzeby wszystkich zainteresowanych stron. 

Mając na uwadze powyższe, oczekujemy od Pani Burmistrz konkretnych działań, które 

doprowadzą do wdrożenia odpowiedniego rozwiązania. W związku z powyższym, zwracam się z 

uprzejmą prośbą o pilne zorganizowanie spotkania z przedstawicielami wszystkich 

zainteresowanych stron (tj. klinika weterynaryjna, niepubliczne przedszkole fundacji SYNAPSIS, 

przedstawiciele mieszkańców), celem usprawnienia procesu wypracowywania wspólnego rozwiązania. 

Konieczne jest wdrożenie rozwiązań, które pozwoliłyby na wspólne funkcjonowanie wszystkich 

zainteresowanych stron w oparciu o dobrosąsiedzkie relacje.  

  

 

 


