JAK
UPORZĄDKOWAĆ
PARKOWANIE
NA SASKIEJ KĘPIE
Raport z konsultacji społecznych dotyczących
uporządkowania parkowania na Saskiej Kępie

Konsultacje zostały przeprowadzone przez Urząd Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

KALENDARIUM
Czas trwania konsultacji : 12 maja 2017 r. – 8 czerwca 2017 r.

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców

/ 22 maja 2017 r.

Dyżury konsultacyjne:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Nobla 18/26

/31 maja 2017 r. godz. 17.00-19.00

PROM Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23

/5 czerwca 2017 r. godz. 17.00-19.00

Zbieranie uwag do projektu:
formularz on line na stronach:
www.konsultacje.um.warszawa.pl
www.pragapld.waw.pl

/12 maja 2017 r. - 8 czerwca 2017 r.

formularz papierowy dostępny w miejscach dyżurów konsultacyjnych
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WSTĘP
W związku z przygotowaniem Analizy Organizacji Ruchu na terenie Osiedla Saska Kępa, Zarząd Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy w celu poznania opinii mieszkańców podjął decyzję o zainicjowaniu
konsultacji społecznych pn. Jak uporządkować parkowanie na Saskiej Kępie? - Uchwała Zarządu Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez Dzielnicę PragaPołudnie m.st. Warszawy konsultacji społecznych dotyczących organizacji ruchu na terenie Saskiej Kępy.
Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców dotyczących wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na
ulicach Saskiej Kępy, w tym uporządkowania parkowania poprzez:
 wyznaczenie legalnych miejsc postojowych,
 wprowadzenie jednego kierunku ruchu na niektórych ulicach,
 wprowadzenie strefy zamieszkania na niektórych ulicach,
 stworzenie eko-parkingów.
Analizą objęte zostały ulice Saskiej Kępy w podziale na strefy. Dokument zawierający proponowaną
organizację ruchu na poszczególnych ulicach został zamieszczony w formie elektronicznej na stronach
internetowych www.konsultacje.um.warszawa.pl i www.pragapld.waw.pl oraz wyłożony w formie papierowej w
miejscach spotkań i dyżurów z mieszkańcami tj. w Zespole Szkół nr 77 przy ul. Zwycięzców 7/9, Ognisku
Pracy Pozaszkolnej przy ul. Nobla 18/26 i w PROMIE Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23. Podczas
konsultacji była również możliwość bezpośredniego kontaktu z Wydziałem Infrastruktury w celu poznania
szczegółów dotyczących proponowanych rozwiązań na poszczególnych ulicach.
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rys.1 Obszar Analizy Organizacji Ruchu

str. 4

Informacja o konsultacjach została przekazana w formie plakatów do lokalnej społeczności - Rad
Osiedli w tym Rady Osiedla Saska Kępa, Spółdzielni Mieszkaniowych, placówek oświatowych,
Centrum Promocji Kultury, Centrum Aktywności Lokalnej, PROMu Kultury Saska Kępa, lokalnych
przedsiębiorców na Saskiej Kępie. O konsultacjach informowaliśmy również na stronie internetowej Urzędu
Dzielnicy, platformie konsultacji społecznych - konsultacje.um.warszawa.pl, na facebookowym profilu Urzędu
Dzielnicy i profilu Konsultacje społeczne Warszawa oraz w lokalnej gazecie DZIELNICA.pragapld.
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SPOTKANIE KONSULTACYJNE
22 MAJA 2017 r.
Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół nr 77 przy ul. Zwycięzców 7/9 w godz. 18.00 – 20.00

W spotkaniu udział wzięli: Pan Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Pan
Jarosław Karcz Z-ca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, przedstawiciele firmy Planeta Sp. z
o.o. - autorzy opracowania Analiza Organizacji Ruchu na terenie Osiedla Saska Kępa, radni Dzielnicy PragaPołudnie m.st. Warszawy, przedstawiciele samorządu Osiedla Saska Kępa, pracownicy Urzędu Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy (ponad 50 osób).
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Na początku Pan Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przypomniał, że
dotychczas odbyły się już cztery spotkania z mieszkańcami Saskiej Kępy dotyczące organizacji ruchu i
parkowania. Przypomniał również, że podczas spotkania, które odbyło się w 2016 r. Urząd Dzielnicy
zobowiązał się do przygotowania analizy organizacji ruchu aby przedstawić propozycje rozwiązań dotyczące
uporządkowania parkowania na tym obszarze. W związku z opracowaniem przez firmę Planeta Sp. z o.o.
Analizy Organizacji Ruchu na terenie Osiedla Saska Kępa doszło do zorganizowania konsultacji społecznych.
Podkreślono, że Analiza jest tylko propozycją rozwiązań na poszczególnych ulicach lokalnych stąd proces
konsultacji społecznych i możliwość zgłaszania uwag.
Następnie, w związku z tym, że większość mieszkańców zapoznała się wcześniej z zaproponowanymi
rozwiązaniami nowej organizacji ruchu, była możliwość zgłaszania pytań i uwag:
pytano, czy szukamy miejsc parkingowych dla mieszkańców, czy dla osób
przyjezdnych,
zwrócono uwagę na zwiększającą się ilość lokali użytkowych, co wiąże się ze
zwiększeniem ruchu samochodowego,
pytano o zgodność propozycji zamiany terenów zielonych na tzw.
"ekoparkingi" z miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego,
zgłoszono sprzeciw wobec utworzeniu eko-parkingów,
sugerowano, by stworzyć system parkowania opierający się o identyfikatory
SK,
postulowano aby w analizie organizacji ruchu uwzględnić także ulicę
Międzynarodową,
wskazano, że warto analizować ruch dla całej Saskiej Kępy, także tej części
znajdującej się po południowej stronie Trasy Łazienkowskiej oraz niezależnie
od przyjętych rozwiązań trzeba zacząć egzekwować przepisy, szczególnie na
rogach ulic, gdzie (zwłaszcza w okolicach Francuskiej) zastawiane są
chodniki przy przejściach dla pieszych, co ogranicza widoczność oraz
możliwość przejścia,
zgłoszono, że utworzenie strefy ograniczonego parkowania jest dobrym
rozwiązaniem,
zgłoszono sprzeciw dotyczący wprowadzenia strefy płatnego parkowania,
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zgłoszono brak aprobaty dla działań w celu zwiększenia ilości miejsc
parkingowych,
zasugerowano wprowadzenie rozwiązań umożliwiających ograniczenie
możliwości parkowania dla osób spoza Saskiej Kępy,
w związku ze sprzecznymi interesami mieszkańców zgłoszono pomysł
przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców Saskiej Kępy nt.
utworzenia strefy płatnego parkowania,
zwrócono uwagę, że to właśnie Saska Kępa ponosi szczególne koszty
związane z funkcjonowaniem Stadionu Narodowego związane z brakiem
dostatecznej ilości miejsc parkingowych,
zgłoszono propozycję wprowadzenia ograniczeń w parkowaniu np. w
godzinach 7.00-10.00, co w celu wyeliminowania pozostawiania samochodów
na kilka godzin przez osoby, które w godzinach porannych zostawiają
samochody na Saskiej Kępie i korzystają następnie z komunikacji miejskiej.
Wśród mieszkańców panowała zgoda co do tego, że uciążliwe są dwie fale
"najazdu" aut spoza Saskiej Kępy - poranna (związana z rozpoczęciem pracy)
oraz popołudniowa (przyjazdy do lokali gastronomicznych).
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Do zgłoszonych pytań i uwag odnosili się autorzy opracowania oraz przedstawiciele Zarządu Dzielnicy PragaPołudnie. Podsumowując Burmistrz Tomasz Kucharski ocenił, że jego zdaniem mieszkańcy obecni na
spotkaniu w większości nie chcą wytyczania nowych miejsc postojowych kosztem zieleni i wolą szukać
rozwiązania opartego na czasowym ograniczeniu parkowania. Zadeklarował, że Urząd Dzielnicy podejmie
działania zmierzające do ustalenia, czy wprowadzenie takich rozwiązań jest możliwe.
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DYŻURY
KONSULTACYJNE
Dyżury konsultacyjne z mieszkańcami Saskiej Kępy odbyły się 31 maja godz. 17.00-19.00 w
Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy ul. Nobla 18/26 oraz 5 czerwca godz. 17.00-19.00 w PROMie Kultury
Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23. Na pytania i wątpliwości związane z planowanymi zmianami organizacji
ruchu odpowiadali autorzy opracowania - przedstawiciele firmy Planeta Sp. z o.o. oraz przedstawiciele Urzędu
Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Była też możliwość pozostawienia ankiet z uwagami w skrzynkach
konsultacyjnych. W dyżurach uczestniczyło ponad 30 osób - złożono 39 formularzy z uwagami.
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FORMULARZ DO ZGŁASZANIA UWAG
ON-LINE I PAPIEROWY
W czasie trwania konsultacji uwagi od mieszkańców zbierane były za pomocą formularza on-line
zamieszczonego na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl oraz formularza papierowego.
Formularz on-line zawierał graficzne rozwiązania proponowane na poszczególnych ulicach w podziale na 9
stref. Uwagi można było zgłosić do każdego proponowanego rozwiązania. Dodatkowo można było
odpowiedzieć na pytanie dotyczące utworzenia strefy ograniczonego parkowania.
Formularz papierowy dostępny był w miejscach, gdzie usytuowane były skrzynki konsultacyjne tj. podczas
spotkania z mieszkańcami oraz podczas dyżurów konsultacyjnych. Formularz zawierał dwie strony. Na
pierwszej stronie była możliwość zgłaszania uwag do proponowanych rozwiązań na wybranych ulicach, na
drugiej stronie zamieszczone było pytanie dotyczące strefy ograniczonego parkowania na Saskiej Kępie.
Wpłynęło 236 formularzy, z czego 92 formularze w formie papierowej i 144 formularze formularze on-line.
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ZGŁOSZONE UWAGI DOTYCZĄCE ULIC
I ODPOWIEDZI URZĘDU DZIELNICY

Poniżej prezentujemy zestawienie ponad 700 uwag dotyczących proponowanych rozwiązań na
poszczególnych ulicach, które wpłynęły poprzez formularze: on-line i papierowe oraz zostały zgłoszone
bezpośrednio podczas dyżurów konsultacyjnych.
Wszystkie z nich zostaną szczegółowo przeanalizowane i w miarę możliwości będą sukcesywnie wdrażane.
Dodatkowo informujemy, że w wyniku wdrażania proponowanych rozwiązań nie zostaną zlikwidowane tereny
zielone oraz nie zostaną wycięte drzewa. Nie planujemy też budowy eko-parkingów.
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dotyczącym utworzenia na terenie Saskiej Kępy strefy
ograniczonego parkowania ( szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się w rozdziale Uwagi dotyczące
strefy ograniczonego parkowania), Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, we współpracy z Biurem
Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy, podejmie działania zmierzające do realizacji tych
postulatów. Jednocześnie w związku ze zgłoszonymi postulatami dotyczącymi utworzenia strefy płatnego
parkowania, Urząd Dzielnicy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania działań zmierzających do
utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania wśród mieszkańców.
Jednocześnie informujemy, że zebrane uwagi dotyczące organizacji ruchu na ulicach nie będących w
zarządzie dzielnicy tj. Międzynarodowej, Francuskiej, Paryskiej, Saskiej, Zwycięzców zostaną przekazane do
właściwej jednostki zarządzającej.
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Adampolska
Uwagi zgłoszone online:
1

Najważniejsze jest kontrolowanie przez straż miejską lub policje wprowadzonych zasad. Czas reakcji
policji i straży miejskiej to minimum 4 godziny, trzeba wprowadzić stałe patrole.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przekaże uwagę do służb miejskich z prośbą o
wzmożenie działań kontrolnych.

2

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy płatnego parkowania
na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

4

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.

5

Zaprojektowanie urządzeń ograniczających prędkość pojazdów, zwłaszcza na wjeździe do strefy
zamieszkania.
Odpowiedź:
Zgłoszona uwaga zostanie przedstawiona Zarządowi Dróg Miejskich oraz do Biura Polityki Mobilności
i Transportu Urzędu m.st. Warszawy.
Alfreda Nobla
Uwagi zgłoszone online:

1

1. Stanowczy sprzeciw wobec likwidowania trawników pod "EkoParkingi". Trawniki należy
chronić i zabezpieczać przed parkowaniem.
2. Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.
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2

Ekoparkingi się nie sprawdzą i nie powinny być tworzone.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Na ulicy Nobla między Obrońców a Walecznych parkowanie powinno odbywać się na jezdni po
zachodniej stronie ulicy – tak jak obecnie. Na skrzyżowaniu z ulicą Walecznych warto wytyczyć
przejście dla pieszych przez ulicę Nobla – po wschodniej stronie skrzyżowania.
Skrzyżowanie Nobla i Obrońców – warto wytyczyć przejścia dla pieszych na wszystkich relacjach,
rozważyć można też przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią.
Odpowiedź:
W przypadku wprowadzenia zmian w organizacji ruchu uwzględnimy wnioskowane zmiany.

4

nie jest dobrym pomysłem zakaz skrętu w prawo z Nobla w Walczenych bo chcąc wyjechać na ulice
Saską będzie konieczne bezsensowne objazd dużej części saskiej kępy, problematyczne będzie
wydostanie się z ul. Nobla w stronę Waszyngtona i na grochów
Odpowiedź:
Analiza nie przewiduje takiej relacji skrętnej.

5

Nie ma czegoś takiego jak ekoparking. To zabieranie terenów zielonych pod przestrzeń dla
samochodów. Jestem zdecydowanie przeciwko takim rozwiązaniom.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

6

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

7

Plan posiada błędy -np. nie jest na nim uwzględniony istniejący wjazd na posesję Nobla15, nie
mówiąc już o nieuwzględnieniu budynku Nobla 14 w budowie i zaplanowanie na jego wjeździe do
podziemnego garażu miejsc parkingowych !!!
Odpowiedź:
Wszystkie nieścisłości w planie sytuacyjnym zostały przez projektanta usunięte.

8

Sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy płatnego parkowania
na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

9

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
str. 14

10

Tzw. eko parking, czyli likwidacja trawnika i zastąpienie go miejscami parkingowymi, jest pomysłem
bardzo złym, a poza tym sprzecznym z mpzp.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

11

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który powinien zostać wprowadzony na
wszystkich ulicach jednokierunkowych przy okazji zmiany organizacji ruchu, na wzór miast zachodniej
Europy.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

12

Widząc plan: Czy autorzy odbyli wizję lokalną? Analiza jest zła! Przy ulicy Nobla jest REGIONALNA
STACJA KRWIODASTWA której nie zauważono podczas wizji jest też kościół ! Nie można ograniczyć
tej ulicy do ruchu lokalnego! Zarówno krwiodawcy jak i wierni powinni móc tam parkować ale w
ograniczonym czasie w ciągu dnia (wyeliminować ludzi którzy traktują osiedle jako parking! przez
cały dzień a hale garażowe płatne są puste Zw 28 i przymierza 6) Na całą SK wjazd powinien być
ograniczony czasowo dla samochodów z zewnątrz. Przy Nobla 14 NIE OZNACZONO WJAZDU na
działkę i do garażu.
Odpowiedź:
Wszystkie nieścisłości w planie sytuacyjnym zostały przez projektanta usunięte.

13

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

14

Żadnych eko-parkingów
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

Angorska
Uwagi zgłoszone online:
1

Chodnik po południowej stronie ul Angorskiej (przy skrzyzowaniu z Londyńską) jest szerszy niż w
projekcie. Można na nim wyznaczyć 2-3 miejsca parkingowe. W związku z tym sugeruje usunięcie z
projektu znaku B-36. Warto rozważyć wprowadzienie ograniczenia p©ędkości do 30 km/h na całej
ulicy Londyńskiej oraz dołożenie tzw "leżącego policjanta" pomiędzy skrzyżowaniami z
Międzynarodową i Londyńską
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Odpowiedź:
Chodnik na tym odcinku jest zbyt wąski do wyznaczenia dodatkowych miejsc postojowych.
2

Czy docelowo, wraz z przebudową ulicy, miejsca parkingowe nie powinny w całości znajdować się na
poziomie jezdni (poprzez zwężenie chodnika)?
Odpowiedź:
Informujemy, że przebudowa ulicy nie jest planowana.

3

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

4

Najważniejsze jest kontrolowanie przez straż miejską lub policje wprowadzonych zasad. Czas reakcji
policji i straży miejskiej to minimum 4 godziny, trzeba wprowadzić stałe patrole.
Odpowiedź:
Ograniczenie wjazdu na teren Saskiej Kępy jest aktualnie procedowane. Jeżeli będzie zrealizowane
to odbędzie się w porozumieniu ze Strażą Miejską. Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
przekaże uwagę do służb miejskich z prośbą o wzmożenie działań kontrolnych.

5

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

6

Niech zostanie, jak jest
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.

7

Niekłańska na odcinku "mała" Waszyngtona a Angorska powinna być dwukierunkowa. Parkowanie
samochodów powinno być w zatoczce od strony budynków.
Angorska na odcinku Saska do Niekłańskiej powinna być dwukierunkowa.
Odpowiedź:
Nie przewidujemy wprowadzenia takiego rozwiązania.

8

Sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy płatnego parkowania
na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
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9

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

10

11

tak jest teraz, nic to nie zmieni, trzeba znaleźć inne rozwiązanie, przyjezdni notorycznie parkują w
bramach wyjazdowych, pozwolenie na wjazd tylko z identyfikatorem albo ustawić parkometry
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszone uwagi.
Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w obydwu kierunkach.

12

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który powinien zostać wprowadzony na
wszystkich ulicach jednokierunkowych przy okazji zmiany organizacji ruchu, na wzór miast zachodniej
Europy.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

13

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
Berezyńska (odcinek od ul. Łotewskiej do ul. Francuskiej)
Uwagi zgłoszone online:

1

1. Stanowczy sprzeciw wobec likwidowania trawników pod "EkoParkingi". Trawniki należy
chronić i zabezpieczać przed parkowaniem.
2. Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w obydwu kierunkach.

2

Aktualny rozkład drzew przy Berezyńskiej 10 nie umożliwia stworzenia eko-parkingu bez wycięcia
przynajmniej jednego z nich, co zresztą dałoby miejsce dla tylko jednego auta. Jeśli już usuwać te
(młode) drzewa, to czy nie lepiej usunąć wszystkie trzy i zrobić więcej miejsc? Ewentualnie można by
tego uniknąć, rezygnując z trzech miejsc dla inwalidów po północnej stronie. Te miejsca dla inwalidów
są nieaktywne, chyba nikt w okolicy nie korzysta z nich legalnie.
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Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.
3

Dzień dobry,
Pomiędzy nieruchomościami Berezyńska 11 a Berezyńska 13 znajduje się obecnie jeden wjazd, na
działkę Berezyńska 11. Prosimy o zweryfikowanie aktualności mapy.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę. Jednocześnie informujemy, że wszystkie nieścisłości w planie
sytuacyjnym zostały przez projektanta usunięte.

4

Na przeciwko budynku Berezyńska 10 zaplanowano trzy miejsca dla niepełnosprawnych. Obecnie po
stronie południowej znajduje się 1 miejsce dla niepełnosprawnych oznaczone znakiem pionowym i
nowym poziomym oraz dwa miejsca, które nie są już związane z niepełnosprawnymi osobami
mieszkającymi w posesjach w bezpośrednim sąsiedztwie.
Proszę o zmniejszenie ilości miejsce dla niepełnosprawnych na przeciwko budynku Berezyńska 10 do
jednego.
Ponadto jestem za wprowadzeniem strefy płatnego parkowania z preferencyjnymi warunkami opłat
dla mieszkańców ulic na których taka zmiana dotyczyłaby.
Odpowiedź:
Wszystkie nieścisłości w planie sytuacyjnym zostały przez projektanta usunięte. Urząd Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania działań
zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania wśród
mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego parkowania
na terenie Saskiej Kępy.

5

Nie ma czegoś takiego jak ekoparking. To zabieranie terenów zielonych i przeznaczanie ich dla
samochodów. Jestem przeciwko takiemu rozwiązaniu.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

6

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

7

Proszę o weryfikację liczby miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
zwłaszcza w rejonie adresu Berezyńska 10.
Nie odpowiada mi pomysł zrealizowania eko parkingów.
Odpowiedź:
Wszystkie nieścisłości w planie sytuacyjnym zostały przez projektanta usunięte.
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
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8

Sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy płatnego parkowania
na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów. Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w
najbliższym czasie podejmowania działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania
ze względu na podzielone zdania wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z
utworzeniem strefy ograniczonego parkowania na terenie Saskiej Kępy.

9

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.

10

Tzw. eko parking, czyli likwidacja trawnika i zastąpienie go miejscami parkingowymi, jest pomysłem
bardzo złym, a poza tym sprzecznym z mpzp.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

11

Tzw. ekoparking jest złym pomysłem, ponieważ zostanie zniszczona miejska zieleń, której i tak jest
mało. Tzw. ekoparking nie zda egzaminu, wystarczy popatrzeć np. na teren wokół Credit Agricole na
skrzyżowaniu Francuskiej i Walecznych -- jest tam klepisko zamiast tzw. ekoparkingu.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

12

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w obydwu kierunkach.

13

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który został wybrany przez mieszkańców i
pod nazwą "Rowerem po Kamionku i Saskiej Kępie", zdobył ponad 600 głosów i zajął 3. miejsce na
Saskiej Kępie w BP 2016. Takie działania są wyrazem ignorancji dla projektodawców i głosujących.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

14

W przypadku jakiejkolwiek zmiany organizacji ruchu polegającej na zatwierdzeniu projektu organizacji
ruchu, dla ulic jednokierunkowych należy bezwzględnie zastosować kontraruchu rowerowy, tj.
dopuszczenie ruchu rowerowego dwukierunkowego bez oznakowania poziomego. Projekt
dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych na Saskiej Kępie
wygrał w budżecie partycypacyjnym na rok 2016 (Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie), na
realizację którego zabrakło środków, by wykonać go we wszystkich dopuszczonych i
zweryfikowanych elementów. DOTYCZY KONSULTOWANYCH ULIC (CAŁOŚĆ)
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w obydwu kierunkach.
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15

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

16

Zamiast powierzchni wyłączenia ruchu na skrzyżowaniach, wprowadzić wypłytowanie/słupki/donice.
Brak stanowisk na rowery.
Odpowiedź:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dot. wymagań jakie powinno spełniać oznakowanie
poziome i pionowe na drogach publicznych nie przewiduje zastosowania w pasie drogi publicznej,
donic jako powierzchni wyłączonych z ruchu.
Uwzględnimy potrzebę montażu stojaków rowerowych.

17

Żadnych eko-parkingów!!!
Niech zostanie, jak jest.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Uwagi zgłoszone na formularzu papierowym do skrzynki konsultacyjnej:

1 Projekt zakładał zrobienie z ul. Berezyńskiej głównej ulicy tranzytowej z ulic: Jakubowskiej,
Walecznych, Łotewskiej, także z planowanego parkingu wielostanowiskowego. Jest to rozwiązanie
skrajnie bezsensowne. Dodatkowo Berezyńska ma otrzymać 12 stanowisk parkingowych. Autorzy
projektu nie wzięli pod uwagę faktu iż przy ul. Łotewskiej 9A mieści się wydawnictwo „wiedza
prawnika”, gdzie codziennie parkuje kilkadziesiąt pojazdów pracowniczych. Jest ona permanentnie
zastawiona zarówno w miejscach „legalnych” i „nielegalnych”. Berezyńska 2. Proszę o usunięcie
dwóch stanowisk ekoparkingów przy ul. Berezyńskiej 2. Jest to budynek narożny. Od strony ul.
Łotewskiej ciągle stoją zaparkowane samochody. Dodanie jeszcze dwóch spowoduje ograniczenie
zieleni i zastawianie samochodami. Obecna organizacja ruchu jest odpowiednia.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę. Nie planujemy budowy eko-parkingów.
2 Zgoda na ruch jednokierunkowy, brak zgody na wykorzystywanie jakiegokolwiek trawnika na
jakiekolwiek miejsca parkingowe !!!, żadne ekoparkingi !!!
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Jednocześnie informujemy, że Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy rozważy możliwość
wprowadzenia na tej ulicy ruchu jednokierunkowego.
Uwagi zgłoszone podczas dyżuru konsultacyjnego:
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1 Proszę zweryfikować liczbę miejsc dla osób niepełnosprawnych
Odpowiedź:
Ilość miejsc zostanie zweryfikowana i jeżeli zajdzie taka konieczność nadmiar miejsc zostanie
usunięty.
Berezyńska (odcinek od ul. Francuskiej do ul. al. Waszyngtona)
Uwagi zgłoszone online:
1

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w obydwu kierunkach.

2

Nie ma czegoś takiego jak ekoparking. To zabieranie terenów zielonych i przeznaczanie ich dla
samochodów. Jestem przeciwko takiemu rozwiązaniu.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

4

Od 11 listopada 2016 r. na terenie m.st Warszawy obowiązują standardy piesze. Należy wciąż pod
uwagę Zarządzenie nr 1539/2016 Prezydenta m.st Warszawy z 12 października 2016 r. w sprawie
tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie miasta stołecznego Warszawy, które
reguluje między innymi szerokość chodników:
http://transport.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/standardy-projektowania-i-wykonywaniainfrastruktury-dla-pieszych
DOTYCZY WSZYSTKICH KONSULTOWANYCH ULIC
Odpowiedź:
Informujemy, że ww. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy zostanie uwzględnione podczas
realizacji ewentualnych zmian organizacji ruchu.

5

Sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy płatnego parkowania
na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów. Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w
najbliższym czasie podejmowania działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania
ze względu na podzielone zdania wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z
utworzeniem strefy ograniczonego parkowania na terenie Saskiej Kępy
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Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.

6

Odpowiedź:
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.

7

Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w obydwu kierunkach.
W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który został wybrany przez mieszkańców i
pod nazwą "Rowerem po Kamionku i Saskiej Kępie", zdobył ponad 600 głosów i zajął 3. miejsce na
Saskiej Kępie w BP 2016. Takie działania są wyrazem ignorancji dla projektodawców i głosujących.

8

Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.
Wprowadzić strefę płatnego parkowania.

9

Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
10

Znak zakaz parkowania po całej prawej stronie ulicy. Aktualnie samochody parkują po obu stronach
Berezyńskiej co powoduje ze smieciarka ma problem z wjazdem a czasem nawet auto osobowe. Co
będzie jeśli będzie chciała wjechać Straż Pożarna? Osobiście jestem za strefa płatnego parkowania
na całej starej Saskiej Kępie. Dziękuję. Zarząd Wspólnoty Elsterskiej 6.
Odpowiedź:
Wprowadzenie zakazu parkowania po prawej stronie ulicy Berezyńskiej spowoduje drastyczne
zmniejszenie ilości miejsc postojowych. Uważamy, że optymalnym rozwiązaniem byłoby
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego z zachowaniem parkowania obustronnego.

11

Żadnych eko-parkingów!!!
Niech zostanie, jak jest.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Uwagi zgłoszone na formularzu papierowym do skrzynki konsultacyjnej:

1 Proszę o uwzględnienie ograniczenia parkowania przed domem 35 przy ul. Berezyńskiej. W planie
jest parkowanie po obu stronach ulicy. Prosimy o uwzględnienie parkowania tylko po jednej stronie
ulicy oraz postawienia znaku zakazu parkowania i postoju przed ww. posesją. Jest to bardzo ważne
ze względu na to, że już jest problem z wjazdem samochodu dostawczego.
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Odpowiedź:
Przy ewentualnym opracowaniu projektu organizacji ruchu rozważymy prośbę.
2 Z doświadczenia wiem, że beton to beton , nie psuć tego co jest.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.
Uwagi zgłoszone podczas dyżuru konsultacyjnego:
1 Utrudniony wjazd do posesji ( 42/44) samochodów większych rozmiarów z powodu parkujących
naprzeciwko samochodów, sugestie zlikwidowania projektowanych miejsc w okolicach posesji.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę. Przeanalizujemy sytuację, w razie potrzeby wprowadzimy korekty.
2 Niechęć do ekopargingów
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
3 Niechęć do projektowanej organizacji ruchu, która spowoduje przeniesienie ruchu z ul. Walecznych,
niechęć do ruchu tranzytowego.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.
4 Prośba o rozważenie wjazdu na parking os strony Wału Miedzeszyńskiego
Odpowiedź:
W związku z tym, że ulica Wał Miedzeszyński znajduje się w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich
przekażemy Pana/Pani uwagę do zarządcy drogi.
Brazylijska
Uwagi zgłoszone online:
1

Nie należy wyznaczać legalnych miejsc do parkowania na chodnikach.
Odpowiedź:
Nie będą wyznaczone dodatkowe miejsca postojowe na chodnikach.

2

Nie wprowadzać możliwości parkowania na chodniku, jedynie w istniejących zatokach.
Uniemożliwienie nielegalnego parkowania (słupki/donice/stojaki na rowery). Zmiana podpisu na
tablicach pod znakiem zakazu parkowania "nie dotyczy zatok" a nie jak obecnie "nie dotyczy
chodnika".
Odpowiedź:
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Nie będą wyznaczone dodatkowe miejsca postojowe na chodnikach.
3

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

4

Niech zostanie, jak jest.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.

5

płatne parkowanie !
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

6

Sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy płatnego parkowania
na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów. Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w
najbliższym czasie podejmowania działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania
ze względu na podzielone zdania wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z
utworzeniem strefy ograniczonego parkowania na terenie Saskiej Kępy.

7

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.

8

Sugerowana likwidacja zatok autobusowych i uniemożliwienie wyprzedzania autobusów na
przystanku. Zatoki utrudniają autobusom podjazd pod sam krawężnik i skłaniają kierowców do
niebezpiecznych zachowań.
Odpowiedź:
Nie przewidujemy likwidacji zatok autobusowych.

9

to tak nic nie da! będą parkować ludzie pracujący w centrum. Zrobią sobie z Saskiej Kępy P+R.
DARMOWE! wysiądą na brazylijskiej, potem 20 sekund na przystanek do trasy Ł i już są w metrze.
KONIEC Z PARKOWANIEM ZA DARMO NA SASKIEJ KĘPIE!
W ten sposób zajeździ się Saską Kępę, zabetonuje i zasmrodzi.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę. Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w
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najbliższym czasie podejmowania działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania
ze względu na podzielone zdania wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z
utworzeniem strefy ograniczonego parkowania na terenie Saskiej Kępy.
10

Ulica Brazylijska – ustawianie dodatkowych znaków pionowych jest zbędne – sytuacja na tej ulicy jest
czytelna.
Odpowiedź:
Analiza nie przewiduje dodatkowego oznakowania pionowego.

11

Witam,
Mieszkam przy Brazylijskiej 9a, na tyłach pubu Malinka znajduje się parking również będący pod
zarządem miasta. Wspólnoty mieszkaniowe nie mogą nic na nim robić tj odśnieżać, porządkować.
ponieważ leży na terenie działek ewidencyjnych miasta st. Warszawy. Analogiczna sytuacja jest przed
Brazylijską 5a. Primo pytanie czemu wspomniane parkingi nie zostały uwzględnione w analizie? Duo
czy można je jeszcze wciągnąć w ewentualne prace modernizacji układu drogowego przy ul.
Brazylijskiej. Parking wymaga wyznaczenia miejsc postojowych, wymalowania linii oraz przebudowy
odwodnienia parkingu.
Odpowiedź:
Uprzejmie informujemy, że drogi te nie leżą w zarządzie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, zwrócimy
się w tej sprawie do zarządcy właściwego. Jednocześnie informujemy, że tematem analiz była
organizacja ruchu na Saskiej Kępie, modernizacja ulicy nie wchodzi w zakres opracowania.

12

wprowadzić parkowanie bezpłatne tylko dla mieszkańców kępy
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

13

Wprowadzić strefę płatnego parkowania
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

14

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
Czeska
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Uwagi zgłoszone online:
1

1. za mało miejsc parkingowych - ul. Czeska - około 30 budynków istniejących - większość to
kamienice wielorodzinne (po kilka mieszkań). Projekt zakłada 31 miejsc parkingowych - jest
to liczba niewystarczająca dla zapewnienia potrzeb parkingowych dla istniejącej liczby
mieszkań. Plan miejscowy obejmujący Saską Kępę określa pow. biol. czynną wyłącznie na
gruncie rodzimym co uniemożliwia legalne parkowanie na terenie własnych działek.
2. Zawężenie pasa ruchu utrudni wjazd do istniejących bram wzdłuż południowej pierzei
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

2

Jako mieszkaniec ul. Czeskiej niestety nie mogę zaakceptować proponowanych zmian. Żona będąca
w ciąży nie będzie sobie wstanie poradzić z zakupami, wózkiem dziecięcym itp. Wiedząc ile
samochodów aktualnie zaparkowanych nie jest mieszkańcami ul. Czeskiej nie sadze aby zostało
miejsce dla faktycznie mieszkający tutaj ludzi.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

3

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

4

Jestem przeciwko ograniczeniu parkowania.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

5

Jestem właścicielem posesji nr 16. Nie wiem czy konieczne jest zachowanie słupka na wysokości
mojej działki. Z tego co mi wiadomo postawienie go bylo samodzielna inicjatywa poprzedniego
wlaściciela, obecnie słupek nie jest używany /mam go w domu/.
Odpowiedź:
Informujemy, że nie jest konieczne zachowanie słupka, który Pan posiada.

6

Jestem zdecydowanie za zachowanie dotychczasowego porządku parkowania. Już w tej chwili miejsc
jest za mało, codziennie mam problem z zaparkowaniem po powrocie z pracy. Ograniczenie miejsc
spowoduje masakryczne utrudnienia z zaparkowaniem i nie tylko pod własnym oknem, ale w ogóle w
okolicy mieszkania/domu. Przy Czeskiej większość domów wielorodzinnych, gdzie nie ma możliwości
zaparkowania na podwórku przez wszystkich mieszkańców. Inna sytuacja jest np. za Żoliborzu, czy
przy ul. Poselskiej gdzie większość zabudowy to domy jednorodzinne. Tam mieszkańcy mogą sobie
wjechać na podwórko/do garaż.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

7

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
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Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
8

Niestety proponowana zmiana znacznie utrudni mieszkańcom życie ponieważ nie zapewnie
możliwości zaparkowania wystarczającej ilości samochodów właścicieli posesji. Dodatkowo
stanowczo skomplikuje takie czynności jak odwożenie dzieci, zakupy itp. Już teraz zarówno
mieszkańcy jak i osoby przechodzące przez czeską korzystają z jezdni więc ograniczenie prędkości i
ograniczenie możliwości parkowania tylko do samochodów posiadających identyfikatory powinno w
wystarczającym stopniu ograniczyć ilość zaparkowanych samochodów.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

9

Ograniczenie ilości miejsc parkingowych na Czeskiej (i innych ulicach) spowoduje utrudnienia dla
mieszkańców. Nie będziemy mieli gdzie parkować naszych samochodów. Pomysł parkingów dla
mieszkańców na obrzeżach jest nie do zaakceptowania, szczególnie dla osób starszych
posiadających samochody. Po remoncie na ul. Francuskiej znacząco zmniejszyła się liczba miejsc
parkingowych a wystarczyło zrobić parkowanie pod kątem 45 stopni zamiast równolegle i już byłoby
lepiej. Warto pomyśleć o takiej formie parkowania na większości ulic i zrobić więcej (wszystkie)
jednokierunkowe. Będzie więcej miejsca.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

10

Proponowane przez Państwa rozwiązanie zmniejszenia ilości miejsc postojowych na Czeskiej –
między Łotewską a Gruzińską, bardzo zaszkodzi mieszkańcom. Proponuję strefę ruchu na tym
odcinku ulicy.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

11

Proponowane przez Państwa rozwiązanie zmniejszenia ilości miejsc postojowych na ulicy Czeskiej –
między Łotewską a Gruzińską, bardzo zaszkodzi mieszkańcom. Proponuję strefę ruchu na tym
odcinku ulicy.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

12

Proponowane przez Państwa rozwiązanie zmniejszenia ilości miejsc postojowych na ulicy Czeskiej –
między Łotewską a Gruzińską, bardzo zaszkodzi mieszkańcom. Proponuję strefę ruchu na tym
odcinku ulicy.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

13

Proponowane przez Państwa rozwiązanie zmniejszenia ilości miejsc postojowych na ulicy Czeskiej –
między Łotewską a Gruzińską, bardzo zaszkodzi mieszkańcom. Proponuję strefę ruchu na tym
odcinku ulicy.
Odpowiedź:
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Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.
14

Proponowane przez Państwa rozwiązanie zmniejszenia ilości miejsc postojowych na ulicy Czeskiej –
między Łotewską a Gruzińską, bardzo zaszkodzi mieszkańcom. Proponuję strefę ruchu na tym
odcinku ulicy.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

15

Proponowane przez Państwa rozwiązanie zmniejszenia ilości miejsc postojowych na ulicy Czeskiej –
między Łotewską a Gruzińską, bardzo zaszkodzi mieszkańcom. Proponuję strefę ruchu na tym
odcinku ulicy.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

16

Sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy płatnego parkowania
na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

17

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

18

Szanowni Państwo, tak znaczne ograniczenie ilości miejsc do parkowania na ulicy Czeskiej będzie
dla nas mieszkańców katastrofą. My mieszkający tu mamy więcej niż 37 samochodów, a nie mamy
podwórek i garaży. Gdzie mielibyśmy zostawiać auta? W jednym domu jest po 6-7 lokali. A pod
domem było by tylko 1-2 miejsce do parkowania i to tylko po jednej stronie ulicy. A co z domami z
drugiej strony? Nie wyobrażam sobie tej sytuacji.
Stwórzmy z ulicy Czeskiej strefę ruchu, by uregulować sytuację na tej ulicy.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

19

Szanowni Państwo, zmniejszenie ilości miejsc parkingowych bardzo negatywnie wpłynie na sytuację
mieszkańców. Nie ma możliwości wybudowania garaży w podziemiach/piwnicach, tak jak to ma
miejsce w przypadku projektowania i budowy nowych budynków. Podjęcie decyzji o ograniczeniu
ilości miejsc parkingowych spowoduje konieczność parkowania naszych samochodów gdzie indziej pytanie tylko gdzie? Na innych ulicach? Przy Stadionie Narodowym? Czy może poza Saską Kępą.
Taka sytuacja jest nie do przyjęcia. Przetestujcie propozycję na sobie a potem wprowadzajcie ją
innym...
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

20

Szanowni Państwo,
Zmniejszenie liczby miejsc parkingowych na ulicy Czeskiej bardzo zaszkodzi mieszkańcom, ponieważ
nawet w tej chwili jest ich za mało. Z tego co wiem alternatywnym rozwiązaniem może być
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wprowadzenie stery ruchu i to też bym proponował.
ul. Czeska 13
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.
21

Tę zmianę popieram - obecnie na ulicy Czeskiej, nielegalnie zastawionej samochodami po obu
stronach, nie da się w ogóle skorzystać z chodnika.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.

22

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

23

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który został wybrany przez mieszkańców i
pod nazwą "Rowerem po Kamionku i Saskiej Kępie", zdobył ponad 600 głosów i zajął 3. miejsce na
Saskiej Kępie w BP 2016. Takie działania są wyrazem ignorancji dla projektodawców i głosujących.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

24

Według mojej opinii zmniejszenie liczby miejsc postojowych uprzykrzy nam jako mieszkańcom życie.
Podoba mi się pomysł identyfikatorów ponieważ dużo ludzi przyjeżdża zaparkować auto i wsiąść do
komunikacji miejskiej. Jednak na ulicy Czeskiej większość aut zaparkowane są przez mieszkańców.
Dobrym pomysłem będzie wprowadzenie strefy ruchu.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

25

Witam,
zmiany jakie zostały zaproponowane czyli zmniejszenie liczby miejsc postojowych na ulicy Czeskiej
zaszkodzi mieszkańcom. Należałoby zmienić tą ulicę na strefę ruchu zarówno dla pieszych jak i
pojazdów.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

26

Z uwagi na pojawiające się wśród niektórych mieszkańców nawolywania do zmiany
zaproponowanego przez Miasto planu wyznaczenia miejsc parkingowych tylko po stronie północnej
przygotowałem listę argumentów ZA zaakceptowaniem takiego planu. Z braku miejsca podaje link:
https://goo.gl/FDQq3B
Odpowiedź:
Dziękujemy za merytoryczną ocenę przygotowanych materiałów. Mamy nadzieje, że chociaż część z
proponowanych rozwiązań uda się wprowadzić tym samym polepszając sytuacje parkowania na
Saskiej Kępie.
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27

Zmniejszenie liczby miejsc na Czeskiej do 37 wywoła ogromne problemy i odbędzie się z dużą
szkodą dla mieszkańców: tu parkuje dużo więcej niż samochodów.
Jeśli się spojrzy w nocy (kiedy stoją tu samochody mieszkańców, a nie przyjezdnych), to widać, że
80% istniejących miejsc (albo nawet więcej) jest zajętych, czyli jest tam co najmniej 50 samochodów.
Każde rozwiązanie, które zmniejszy liczbę miejsc postojowych na Czeskiej, zaszkodzi mieszkańcom i
wywoła ich niezadowolenie. Ale zmniejszenie tak drastyczne, jak się to proponuje (do 37 miejsc)
uczyni sytuację nieznośną.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

28

Zmniejszenie liczby miejsc parkingowych na ulicy Czeskiej negatywnie wpłynie na komfort
mieszkańców, ponieważ nawet w tej chwili jest ich za mało. Alternatywą byłoby być może
wprowadzenie strefy ruchu.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

29

Zmniejszenie liczby miejsc postojowych na Czeskiej bardzo zaszkodzi mieszkańcom uważam, że
trzeba znaleźć zamiast tego inne rozwiązanie. Proponuję strefę ruchu.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

30

Zmniejszenie liczby miejsc postojowych na ulicy Czeskiej bardzo zaszkodzi mieszkańcom i najlepiej
zastosować inne rozwiązanie- strefę ruchu.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.
Uwagi zgłoszone na formularzu papierowym do skrzynki konsultacyjnej:

1 Stan obecny nie jest satysfakcjonujący a proponowane zmiany bez sensu. Sami mieszkańcy nie
mieszczą się w obrębie Czeskiej. Po organizacji ilości miejsc będzie jeszcze gorzej.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.
2 Każda propozycja jest niezgodna z przepisami prawa, strefą zabytkową i nie wnosi nic nowego do
uzgodnień. Ulica została wyasfaltowana niezgodnie z prawem drogowym.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.
3 Jestem za wprowadzeniem zmian.
Odpowiedź:
Dziękujemy za słowa poparcia dla proponowanych zmian.
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4 Protestuję przeciwko zmniejszeniu liczby miejsc postojowych, masakra, która uniemożliwi podjazd
pod dom, połowa samochodów nie będzie miała gdzie pozostawić samochodu.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.
5 Parkowanie na jezdni po stronie północnej zwęzi ulice i nie będzie można wykonać takiego skrętu aby
wjechać do garażu po stronie południowej. Czeska 2a.
Odpowiedź:
Informujemy, że każda zmiana będzie sprawdzona pod kontem kontroli przejezdności i wykonane
zostaną korytarze ruchu, aby upewnić się że sytuacja opisana przez Pana/Panią nie będzie miała
miejsca.
6 Ograniczenie liczby miejsc postojowych utrudni nam życie, uniemożliwi podjazd pod dom, będzie
ciągła walka o miejsca. Parkowanie na jezdni tak zawęzi ulice, że nie będzie możliwy wjazd do
garażu po stronie południowej. Czeska 2
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.
7 Parkowanie po jednej stronie ulicy na ulicy uniemożliwi mi całkowicie wjazd do garażu !!! Jestem
przeciwny. Czeska 2a
Odpowiedź:
Informujemy, że każda zmiana będzie sprawdzona pod kontem kontroli przejezdności i wykonane
zostaną korytarze ruchu, aby upewnić się że sytuacja opisana przez Pana/Panią nie będzie miała
miejsca.
8 Mieszkańcy ulicy Czeskiej stawiają na ulicy ponad 50 samochodów ( widać to w nocy, kiedy stoją tam
tylko samochody mieszkańców i jest ich właśnie tyle). Dlatego pomysł zmniejszenia liczby miejsc
postojowych na Czeskiej do 32 legalnych + 5 nielegalnych byłby nie do wytrzymania dla mieszkańców
( nawet gdyby usunąć z czeskiej wszystkie inne samochody).
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.
9 Koniecznie potrzebne jest inne rozwiązanie: zrobić strefę ruchu i wyznaczyć dużo miejsc postojowych
– najlepiej 64, albo zostawić tak, jak jest – rozwiązanie dalekie od ideału ale i tak lepsze niż
dotychczasowe zmniejszenie liczby miejsc, ewentualnie poszerzenie ulicy, ja bym chętnie sprzedał
miastu kawałek terenu na ten cel. Popieram ekoparkingi.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.
10 Bardzo nam się nie podoba, że będzie tak ograniczona ilość miejsc samochodów. Tak naprawdę
bardzo nam się podoba Czeska jaka jest. Jest szczególnie wąska i lepiej byłoby jeśli została zmiana
na prostą strefę ruchu. Bo duże są domy, kilkurodzinne, bez możliwości budowania dodatkowych
miejsc. Jeśli byłoby możliwe parkować w okolicy, nie wiem ale widzimy, że koło liceum czy sklepu
nigdy nie ma miejsc. Też trzeba powiedzieć, że nawet teraz w nocy ulica jest na ¾ pełna
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samochodów mieszkańców, więc nie widzę możliwości, że tak mało miejsc prowadziło do ogromnego
lokalnego problemu. Więc proponuję albo ta ulica została jak jest, albo w ogóle została zmieniona na
strefę ruchu. Bardzo mi się podoba parking na ul. Jakubowskiej i też ten eco raster, który też się
pokazuje w Newilly sur Seine ( między Bois de Boulogne i Sekwaną) i zachowa zdrowa ziemia, która
dalej żyje, i to bardzo zdrowe dla drzew. Dzięki wielkie, za tę ogromną mądrą pracę. Czy dla potrzeby
przyjezdnych nie byłoby możliwe coś kombinować ze Stadionem Narodowym ( i w nocy)
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.
Uwagi zgłoszone podczas dyżuru konsultacyjnego:
1 Chęć wprowadzenia strefy ruchu.
Odpowiedź:
Nie planujemy wprowadzenia strefy ruchu na ulicy Czeskiej.
2 Projektowana nowa organizacja ruchu nie jest potrzebna, należy zachować stan obecny.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.
3 Pozytywny głos w sprawie utworzenia ekoparkingu
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
4 Sprzeciw dot. parkowania tylko po jednej stronie ulicy.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.
5 Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 20 km/h.
Odpowiedź:
Nie planujemy wprowadzenia ograniczenia do 20km/h na ulicy Czeskiej.
6 Wprowadzenie strefy ograniczonego parkowania.
Odpowiedź:
Zostaną podjęte działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego parkowania na terenie
Saskiej Kępy.
7 Dobrym rozwiązaniem byłoby dodanie bramy przy budynku Czeska 13.
Odpowiedź:
Informujemy, że wykonywanie bram do wjazdu na posesje nie leży w gestii zarządcy drogi.
Dąbrówki
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Uwagi zgłoszone online:
1

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

2

Przedszkole powinno być przestrzenią wolną od samochodów. Tak aby zachęcać rodziców do
przyprowadzania pociech bez użycia samochodu. Jestem przeciwko wyznaczaniu miejsc
parkingowych przed przedszkolem. Będzie to stanowiło zagrożenie dla dzieci i niepotrzebną zachętę
dla rodziców do dowożenia dzieci do przedszkola samochodem.
Odpowiedź:
Dodatkowe miejsca postojowe przed przedszkolem nie zostaną urządzone.

3

Sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy płatnego parkowania
na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów. Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w
najbliższym czasie podejmowania działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania
ze względu na podzielone zdania wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z
utworzeniem strefy ograniczonego parkowania na terenie Saskiej Kępy.

4

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów. W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana
wycinka drzew.

5

TAK - strefy zamieszkanie
TAK - ulice jednokierunkowe
NIE - ekoparkingi; w miastach to jedynie niszczenie zieleni
TAK - płotki i słupki, to jedyne co powstrzymuje przed stawaniem na pasach i trawnikach
TAK - SPPN. Proponowane rozwiązanie z identyfikatorami SK jest absolutnie niemożliwe do
skontrolowania, niezrozumiałe i dziwaczne. To będzie pusty przepis, który tylko odłoży SPPN na
nigdy, bo "coś zostało zrobione". A skąd wiadomo, czy ktoś zaparkował o 7.59 czy 8.01? Straż nie
radzi sobie nawet z dzikim parkowaniem na pasach, trawnikach i w obrębie skrzyżowań. Ostrzegam.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie strefy zamieszkania.
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych jest systematycznie realizowana na terenie całej
dzielnicy.
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
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6

UWAGI DOTYCZĄ CAŁEGO PROJEKTU
Wprowadzenie stref zamieszkania - zdecydowanie za
Wprowadzenie ulic jednokierunkowych - zdecydowanie za
Wyznaczenie miejsc legalnych - zdecydowanie za, najlepiej z uniemożliwieniem za pomocą słupków
lub dyskretnych płotków (jak w ciągu Francuska-Paryska) parkowania w obrębie skrzyżowań i na
zieleni, inne metody są nieskuteczne
Ekoparkingi - zdecydowanie nie, prowadzi to do stworzenie klepiska z kratką w środku, efekty można
zobaczyć na Poselskiej 5 i przed bankiem na skrzyżowaniu Francuskiej i Walecznych
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie strefy zamieszkania.
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

7

Wprowadzanie stref zamieszkania to bardzo dobry pomysł.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę. Rozważymy wprowadzenie strefy zamieszkania.

8

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

Estońska
Uwagi zgłoszone online:
1

1. Stanowczy sprzeciw wobec likwidowania trawników pod "EkoParkingi". Trawniki należy
chronić i zabezpieczać przed parkowaniem.
2. Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Niech zostanie, jak jest.
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Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.
4

Sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy płatnego parkowania
na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów. Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w
najbliższym czasie podejmowania działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania
ze względu na podzielone zdania wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z
utworzeniem strefy ograniczonego parkowania na terenie Saskiej Kępy.

5

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.

6

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

7

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który został wybrany przez mieszkańców i
pod nazwą "Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie", zdobył ponad 600 głosów i zajął 3. miejsce na
Saskiej Kępie w BP 2016. Takie działania są wyrazem ignorancji dla projektodawców i głosujących.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

8

W przypadku zmiany organizacji ruchu polegającej na zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu, dla
ulic jednokierunkowych należy bezwzględnie zastosować kontraruchu rowerowy, tj. dopuszczenie
ruchu rowerowego dwukierunkowego bez oznakowania poziomego. Projekt dopuszczenia
dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych na Saskiej Kępie wygrał w
budżecie partycypacyjnym na rok 2016 (Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie), na realizację
którego zabrakło środków, by wykonać go we wszystkich dopuszczonych i zweryfikowanych
elementach. DOTYCZY WSZYSTKICH KONSULTOWANYCH ULIC
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

9

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
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Finladzka
Uwagi zgłoszone online:
1

1. Stanowczy sprzeciw wobec likwidowania trawników pod "EkoParkingi". Trawniki należy
chronić i zabezpieczać przed parkowaniem.
2. Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Chodnik jest przestrzenią dla pieszych. Nie powinno się zmniejszać przestrzeni dostępnej dla
pieszych, i przeznaczać ją na parkingi dla samochodów. Jestem przeciwko wyznaczeniu miejsc
parkingowych na chodniku (nawet częściowo, to zazwyczaj kończy się tym, że samochody wjeżdżają
głęboko w przestrzeń chodnika).
Odpowiedź:
Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych jest systematycznie realizowana na terenie całej
dzielnicy.

3

Na całej długości ulicy, po obu stronach powinien zostać wprowadzony całkowity zakaz parkowania w
godzinach 8:00 - 16:00 (docelowo miejsca parkingowe dla mieszkańców wracających z pracy), pod
znakami zakazu parkowania i zatrzymywania powinny widnieć tabliczki uzupełniające T-24 uprawniające służby miejsce do odholowania pojazdów łamiących ten zakaz.
Odpowiedź:
Nie bierzemy pod uwagę wprowadzenia całkowitego zakazu parkowania.

4

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

5

Sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy płatnego parkowania
na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

6

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

7

Tzw. eko parking, czyli likwidacja trawnika i zastąpienie go miejscami parkingowymi, jest pomysłem
bardzo złym, a poza tym sprzecznym z mpzp.
Jestem przeciwna wprowadzeniu parkowania na chodniku po zachodniej stronie Finlandzkiej między
Lipską z Jakubowską. W tej chwili kierowcy też tam notorycznie parkują, mimo zakazu, można więc
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przyjrzeć się na żywo problemom, jakie to powoduje. To ulica o dużym ruchu pieszym - jest
najwygodniejszą drogą od uczęszczanego przystanku autobusowego na Rondzie Waszyngtona, a w
sezonie - dojściem do i z nadwiślańskiej plaży.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
8

Tzw. ekoparking jest złym pomysłem, ponieważ zostanie zniszczona miejska zieleń, której i tak jest
mało. Tzw. ekoparking nie zda egzaminu, wystarczy popatrzeć np. na teren wokół Credit Agricole na
skrzyżowaniu Francuskiej i Walecznych -- jest tam klepisko zamiast tzw. ekoparkingu.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

9

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

10

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który został wybrany przez mieszkańców i
pod nazwą "Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie", zdobył ponad 600 głosów i zajął 3. miejsce na
Saskiej Kępie w BP 2016. Takie działania są wyrazem ignorancji dla projektodawców i głosujących.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

11

W przypadku jakiejkolwiek zmiany organizacji ruchu polegającej na zatwierdzeniu projektu organizacji
ruchu, dla ulic jednokierunkowych należy bezwzględnie zastosować kontraruchu rowerowy, tj.
dopuszczenie ruchu rowerowego dwukierunkowego bez oznakowania poziomego. Projekt
dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych na Saskiej Kępie
wygrał w budżecie partycypacyjnym na rok 2016 (Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie), na
realizację którego zabrakło środków, by wykonać go we wszystkich dopuszczonych i
zweryfikowanych elementach.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

12

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
Gruzińska
Uwagi zgłoszone online:
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1

Żadnych eko-parkingów!!!
Ruch dwukierunkowy jest potrzebny.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

2

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

3

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który powinien zostać wprowadzony na
wszystkich ulicach jednokierunkowych przy okazji zmiany organizacji ruchu, na wzór miast zachodniej
Europy. Na ulicach nie trzeba malować kontrapasów rowerowych, należy użyć jedynie oznakowania
pionowego i sierżantów rowerowych P-27.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

4

Tzw. ekoparking jest złym pomysłem, ponieważ zostanie zniszczona miejska zieleń, której i tak jest
mało. Tzw. ekoparking nie zda egzaminu, wystarczy popatrzeć np. na teren wokół Credit Agricole na
skrzyżowaniu Francuskiej i Walecznych -- jest tam klepisko zamiast tzw. ekoparkingu.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

5

Tzw. eko parking, czyli likwidacja trawnika i zastąpienie go miejscami parkingowymi, jest pomysłem
bardzo złym, a poza tym sprzecznym z mpzp.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

6

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów. W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana
wycinka drzew.

7

Sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy płatnego parkowania
na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
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parkowania na terenie Saskiej Kępy.
8

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

9

Nie ma czegoś takiego jak ekoparking. To zabieranie terenów zielonych i przeznaczanie ich dla
samochodów. Jestem przeciwko takiemu rozwiązaniu.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

10

Ekoparkingi to złe rozwiązanie.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

11

1. Stanowczy sprzeciw wobec likwidowania trawników pod "EkoParkingi". Trawniki należy
chronić i zabezpieczać przed parkowaniem.
2. Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.
Holenderska
Uwagi zgłoszone online:

1

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
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4

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

5

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

6

Uniemożliwienie nielegalnego parkowania (słupki/donice/stojaki na rowery).
Odpowiedź:
W przypadku aktualizacji projektu organizacji ruchu na ulicy Holenderskiej zmiany zostaną
wprowadzone z uwzględnieniem utrzymania maksymalnie dużej ilości miejsc postojowych.

7

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który powinien zostać wprowadzony na
wszystkich ulicach jednokierunkowych przy okazji zmiany organizacji ruchu, na wzór miast zachodniej
Europy. Na ulicach nie trzeba malować kontrapasów rowerowych, należy użyć jedynie oznakowania
pionowego i sierżantów rowerowych P-27.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

8

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
Irlandzka
Uwagi zgłoszone online:

1

Czy zielone kropki, nie opisane w legendzie, to po prostu trawnik, taki jak jest teraz przy tej ulicy? W
pomniejszeniu kojarzy się z oznaczeniem przyjętym dla tzw. "eko parkingu", ale mam nadzieję że to
tylko przypadkowa zbieżność koloru.
Odpowiedź:
Zielone kropki na planie to zinwentaryzowane drzewa.

2

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.
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3

Już dwukrotnie próbowano (z niezrozumiałego dla nikogo powodu) wprowadzić na ulicy Irlandzkiej
zakaz parkowania po 1 stronie. I dwukrotnie mieszkańcy oprotestowali ten pomysł. Nie ma żadnego
uzasadnienia dla wprowadzenia tam jednostronnego zakazu parkowania, szczególnie od czasu gdy
ulica ta stała się ulicą jednokierunkową - jest wystarczająco szeroka aby auta parkowały po 2
stronach. Sugeruję zmianę polegającą na dozwoleniu parkowania częściowo na chodniku po stronie z
numerami parzystymi (nowy, bardzo szeroki chodnik) oraz parkowania równoległego do jezdni po
stronie nieparzystej.
Odpowiedź:
Aktualna organizacja ruchu zostanie utrzymana.

4

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

5

Należy rozważyć naprzemienne wyznaczanie zatok postojowych po obu stronach jezdni w celu
wyesowania toru jazdy, dzięki czemu zostanie dodatkowo uspokojony ruch.
Strefa Tempo-30 pozwoli ograniczyć liczbę znaków drogowych.
Odpowiedź:
Aktualna organizacja ruchu zostanie utrzymana.

6

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

7

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów. W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana
wycinka drzew.

8

Tzw. ekoparking jest złym pomysłem, ponieważ zostanie zniszczona miejska zieleń, której i tak jest
mało. Tzw. ekoparking nie zda egzaminu, wystarczy popatrzeć np. na teren wokół Credit Agricole na
skrzyżowaniu Francuskiej i Walecznych -- jest tam klepisko zamiast tzw. ekoparkingu.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

9

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
Odpowiedź:
Zgodnie z wolą mieszkańców ruch rowerowy dwukierunkowy nie zostanie dopuszczony.
str. 41

10

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

11

Żadne projekty nie są potrzebne.
Proszę o przywrócenie dawnego sposobu parkowania: po obu stronach ulicy, kołami na chodniku po
wschodniej stronie.
Odpowiedź:
Aktualna organizacja ruchu zostanie utrzymana.
Uwagi zgłoszone na formularzu papierowym do skrzynki konsultacyjnej:

1 Usunąć trawniczki na ul. Irlandzkiej.
Odpowiedź:
Trawniki zostaną usunięte w przypadku udzielenia zgody Stołecznego Konserwatora Zabytków.
2 Zrobić odwodnienie bo nie ma ani jednej studzienki.
Odpowiedź:
W bieżącym roku wykonany zostanie częściowy remont ulicy Irlandzkiej, po stronie parzystej
wyremontowany zostanie chodnik, ułożona zostanie nowa nawierzchnia oraz udrożnione
odwodnienie.
3 Proponuję aby parkowanie na stronie wschodniej odbywało się połowicznie na ulicy, połowicznie na
chodniku (nowe chodniki są co najmniej 2-metrowe a ich tak duża – nowa- szerokość nie jest
wykorzystana). Na stronie zachodniej – pozostawić parkowanie tak jak jest ( nie zakazywać). Można
odmiennie to uregulować u wylotu Irlandzkiej ( przy saskiej) gdyż tam jest przewężenie ulicy ( np.
przez jasne wydzielenie miejsc parkingowych). Mniejsza ilość miejsc do parkowania sprawi, że
mieszkańcy nie będą mieli gdzie parkować. Należy ograniczyć parkowanie samochodów spoza
dzielnicy ! Co do zaproponowanego projektu eko-parkingu całkowicie się z tym nie zgadzam – szkoda
trawników, niszczenie tego i bez sensu przekopywać wszystko.
Odpowiedź:
Aktualna organizacja ruchu zostanie utrzymana.
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
4 Proszę przywrócić poprzedni sposób parkowania na ulicy Irlandzkiej ( kołami na chodniku).
Odpowiedź:
Aktualna organizacja ruchu zostanie utrzymana.
5 Żądamy utrzymania dwustronnego parkowania: po 1 stronie wzdłuż chodnika, po 2 stronie częściowo
na chodniku.
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Odpowiedź:
Aktualna organizacja ruchu zostanie utrzymana.
6 Parkowanie po obu stronach ulicy z tym, że strona jezdni po stronie numerów nieparzystych parkuje
bez możliwości wjechania na chodnik, a strona jezdni z numerami parzystymi parkowanie jednym
kołem na chodniku, który został niedawno poszerzony – uwaga zgłoszona 2 razy.
Odpowiedź:
Aktualna organizacja ruchu zostanie utrzymana.
Jakubowska
Uwagi zgłoszone online:
1

1. Stanowczy sprzeciw wobec likwidowania trawników pod "EkoParkingi". Trawniki należy
chronić i zabezpieczać przed parkowaniem.
2. Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Ekoparkingi to złe rozwiązanie. Także teren zielony na końcu ulicy nie powinien być przeznaczany
pod parkowanie.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Eko-parkingi wzdłuż ulicy - nie. Na końcu ulicy: (wyjątkowo) do rozważenia.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

4

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

5

Należy zrezygnować z budowy parkingu na zieleńcu/trawniku w rejonie ulicy Jakubowskiej i wiaduktu
do Mostu Poniatowskiego, ze względu na kumulację w tym miejscu spalin ze względu na węzeł
drogowy.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

6

Nie chcemy eko-kratek ani wycinania drzew - należy wprowadzić strefę płatnego parkowania z
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abonentami dla mieszkańców Saskiej Kępy! Pomysł parkingu na końcu ulicy jest absurdalny, zły i
niezgodny z planem zagospodarowania!
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
7

Nie ma czegoś takiego jak ekoparking. To zabieranie terenów zielonych i przeznaczanie ich dla
samochodów. Jestem przeciwko takiemu rozwiązaniu.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

8

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

9

Proponowana budowa parkingu na końcu ul. Jakubowskiej, w połączeniu ze zmianą ruchu na ul. w
okolicy, np. Walecznych i Łotewskiej z pewnością zwiększy ruch na tych ulicach. Będzie to oznaczało
zmianę charakteru rejonu, który do tej pory był terenem cichym i spokojnym. Ponadto, oznaczać to
będzie, że dużo samochodów będzie dojeżdżało do nowo utworzonego parkingu przez ul.
Walecznych i Łotewską, gdzie znajduje się szkoła francuska (ul. Walecznych), co zwiększy ryzyko
wypadków z udziałem dzieci - uczniów tej szkoły. W związku z powyższym, jestem przeciwny
zaproponowanym zmianom.
Odpowiedź:
Zgodnie z wola mieszkańców, parking na ul. Jakubowskiej nie powstanie.

10

Protestuję przeciwko zamienianiem trawników w "eco-parking". Powierzchnię trawników (podstawę
zadrzewionego nasypu) aktualnie rozjeżdżaną przez samochody, należy chronić stawiając rząd
słupków ochronnych. Na ulicy jest wystarczająca ilość miejsca na samochody mieszkańców
(większość ma garaże, albo miejsca postojowe przed domem).
W tej strefie powinna zostać bezwzględnie wprowadzona strefa płatnego parkowania.
Zdarza się, że samochodów jest tyle i są zaparkowane tak chaotycznie, że śmieciarka ma trudność z
przejechaniem (nie wspominam o samochodach sprzątających ulicę).
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

11

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

12

Tzw. ekoparking jest złym pomysłem, ponieważ zostanie zniszczona miejska zieleń, której i tak jest
mało. Tzw. ekoparking nie zda egzaminu, wystarczy popatrzeć np. na teren wokół Credit Agricole na
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skrzyżowaniu Francuskiej i Walecznych -- jest tam klepisko zamiast tzw. ekoparkingu.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
13

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który został wybrany przez mieszkańców i
pod nazwą "Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie", zdobył ponad 600 głosów i zajął 3. miejsce na
Saskiej Kępie w BP 2016. Takie działania są wyrazem ignorancji dla projektodawców i głosujących.
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

14

Witam,
uważam, że Państwa pomysł jest co najmniej absurdalny.
Chcecie zrobić dodatkowy parking i jeszcze bardziej zastawić tę ulicę?
Przecież zrobi się z tego jeden wielki chaos.
I co rozumiecie przez eko parking? i tak nasmrodzicie tam mieszkańcom.
Będzie ciasno i trująco.
Poza tym nie widzę tam miejsca do zrobienia parkingu.
Jak chcą parkować na saskiej kępie to niech parkują w garażach, albo w ogóle nie wjeżdzają na jej
teren.
Ale tak, najlepiej ułatwić im to i zrobić tak, żeby na kępie było jeszcze więcej samochodów i smrodu.
Odpowiedź:
Zgodnie z wola mieszkańców, parking na ul. Jakubowskiej nie powstanie.

15

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

16

Z projektu wynika, że tzw. ekoparkingi powstaną kosztem wycięcia drzew, czemu zdecydowanie się
sprzeciwiam ze względu na wartość drzew w mieście, które oczyszczają powietrze, latem chłodzą
nagrzane powierzchnie i mają wielkie walory estetyczne dla okolicy w przeciwieństwie do
samochodów zastawiających coraz gęściej nasze ulice.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów. W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana
wycinka drzew.

17

Zamiana podnóża trawiastej, zadrzewionej skarpy w tzw. "eko parking" jest pomysłem szkodliwym i
niezgodnym z mpzp.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Uwagi zgłoszone na formularzu papierowym do skrzynki konsultacyjnej:
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1 Jestem przeciwny wprowadzeniu ekoparkingów na terenie zielonym, rekreacyjnym ( z resztą jedynym
w okolicy , z dzieckiem urządzamy tam zabawy i w lato i w zimę
Uwagi do parkingu planowanego przy ul. Jakubowskiej. Proszę o rozważenie wjazdu na planowany
eko-parking przy ul. Jakubowskiej od strony wału Miedzeszyńskiego. Odciążyłoby to ruch na wąskiej
już Jakubowskiej.
Odpowiedź:
Zgodnie z wola mieszkańców, parking na ul. Jakubowskiej nie powstanie.
2 Egzekwowanie zakazu parkowania po południowej stronie.
Odpowiedź:
Zwrócimy się do Straży Miejskiej z prośbą o objęcie tego rejonu szczególnym nadzorem.
3 Dla kogo parkingi na końcu jakubowskiej? W weekend na ulicy parkuje ok. 20-25 samochodów
mieszkańców. W tygodniu 90% samochodów zaparkowanych na ulicy to porzucone samochody 8h.
zakaz parkowania słuszny ( po lewej stronie) ale niech ktoś go egzekwuje, jak będzie przestrzegany
to mieszkańcy i tak się zmieszczą. Saska Kępa to nie parking!
Odpowiedź:
Zgodnie z wolą mieszkańców, parking na ul. Jakubowskiej nie powstanie.
4 Jestem za wprowadzeniem zakazu parkowania na południowej stronie jezdni. Taki znak był przed
remontem lata temu. Niestety postawienie takiego znaku wiele nie zmieni (proszę spojrzeć jak
przestrzegany jest zakaz na Finlandzkiej) i ludzie i tak będą parkować. Wprowadzenie parkingu na
Jakubowskiej zachęci tylko do wjeżdżania na SK i szukanie „szczęścia”. Czy wyobrażają sobie
państwo wyjazd tych 80 samochodów z parkingu do ulicy berezyńskiej a następnie do Francuskiej ( to
jedyna opcja)
Odpowiedź:
Nie przewidujemy ograniczania ilości miejsc postojowych.
Zgodnie z wolą mieszkańców, parking na ul. Jakubowskiej nie powstanie.
Jana Styki
Uwagi zgłoszone online:
1

Bardzo proszę o wprowadzenie dodatkowych "garbów " spowalniających, jeden istniejący to za mało,
samochody jadą tutaj z dużą prędkością. Dodatkowo rozwiązaniem problemów z parkowaniem byłoby
wprowadzenie strefy płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie progów zwalniających, co będzie się wiązało z ograniczeniem prędkości
do 30 km/h.
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
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2

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

3

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

4

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

5

Niech zostanie, jak jest.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.

6

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.

7

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który został wybrany przez mieszkańców i
pod nazwą "Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie", zdobył ponad 600 głosów i zajął 3. miejsce na
Saskiej Kępie w BP 2016. Takie działania są wyrazem ignorancji dla projektodawców i głosujących.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

8

Warto wytyczyć nowe przejście dla pieszych przez ul. Zwycięzców na wysokości ul. Styki.
Odpowiedź:
W związku z tym, że ulica Zwycięzców znajduje się w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich przekażemy
uwagę zarządcy drogi.

9

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
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działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
Katowicka
Uwagi zgłoszone online:
1

Ekoparking powinien zostać usunięty z planu.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

2

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

3

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

4

Mieszkam przy tej ulicy, brakuje tu miejsc parkingowych dla mieszkańców. Ograniczenie liczby miejsc
parkingowych w niczym nie pomoże. Trzeba sprawić, aby nie parkowały osoby przyjezdne, w tym
uczniowie szkoły. O tym, że problem wiąże się z parkowaniem przez osoby przyjezdne najlepiej
świadczy fakt, że wieczorem robi się luźniej. Trzeba ograniczyć wjazd osób przyjezdnych. Jestem
nawet za parkowaniem płatnym (dla mieszkańców rozsądny abonament miesięczny /roczny). Przy
okazji ograniczy to 2 inne problemy: handel samochodami parkowanymi przy Katowickiej, pęd rodzin
ku posiadaniu wielu pojazdów.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

5

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

6

Niech zostanie, jak jest.
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Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.
7

Popieram projekt i wnioskuję o objęcie ulicy (i całej Saskiej Kępy) strefą płatnego parkowania w cenie
3 zł/h. Ziemia na osiedlu jest droga i nie ma żadnego powodu, dla którego mielibyśmy dotować
właścicieli samochodów, bezpłatnie udostępniając im po 10 m2 bez żadnych ograniczeń.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

8

Projekt ograniczy ilość miejsc parkingowych na ul. Katowickiej pomiędzy Zwycięzców, a Obrońców o
około połowę. Miejsc jest i tak za mało dla mieszkańców tym bardziej, że w większości są one
wykorzystywane przez młodzież z Prusa i osoby udające się do okolicznych knajpek. Dlatego
proponuję aby na wspomnianym odcinku Katowickiej były miejsca parkingowe tylko dla
mieszkańców.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

9

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

10

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach

11

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który został wybrany przez mieszkańców i
pod nazwą "Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie", zdobył ponad 600 głosów i zajął 3. miejsce na
Saskiej Kępie w BP 2016. Takie działania są wyrazem ignorancji dla projektodawców i głosujących.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

12

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
Królowej Aldony
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Uwagi zgłoszone online:
1

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

4

Niech zostanie, jak jest.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.

5

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

6

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

7

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który został wybrany przez mieszkańców i
pod nazwą "Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie", zdobył ponad 600 głosów i zajął 3. miejsce na
Saskiej Kępie w BP 2016. Takie działania są wyrazem ignorancji dla projektodawców i głosujących.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

8

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
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wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
Kubańska
Uwagi zgłoszone online:
1

1. Parkowanie całkowicie na jezdni, a nie częściowo na chodniku.
2. Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszone uwagi.
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Nie powinno zabierać się przestrzeni pieszym. Jestem przeciwko wyznaczaniu miejc postojowych na
chodniku.
Odpowiedź:
Jeżeli miejsca postojowe na chodniku zostaną urządzone, to w taki sposób aby pozostawić minimalną
wymaganą szerokość przeznaczoną tylko dla pieszych.

4

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

5

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.

6

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

7

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który powinien zostać wprowadzony na
wszystkich ulicach jednokierunkowych przy okazji zmiany organizacji ruchu, na wzór miast zachodniej
Europy. Na ulicach nie trzeba malować kontrapasów rowerowych, należy użyć jedynie oznakowania
pionowego i sierżantów rowerowych P-27.
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Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.
8

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
Lipska (odcinek od ul. Estońskiej do ul. Francuskiej)
Uwagi zgłoszone online:

1

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

4

Niech zostanie, jak jest.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.

5

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.

6

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy. Ekoparkingi to złe
rozwiązanie.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
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7

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który został wybrany przez mieszkańców i
pod nazwą "Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie", zdobył ponad 600 głosów i zajął 3. miejsce na
Saskiej Kępie w BP 2016. Takie działania są wyrazem ignorancji dla projektodawców i głosujących.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

8

W przypadku jakiejkolwiek zmiany organizacji ruchu polegającej na zatwierdzeniu projektu organizacji
ruchu, dla ulic jednokierunkowych należy bezwzględnie zastosować kontraruchu rowerowy, tj.
dopuszczenie ruchu rowerowego dwukierunkowego bez oznakowania poziomego. Projekt
dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych na Saskiej Kępie
wygrał w budżecie partycypacyjnym na rok 2016 (Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie), na
realizację którego zabrakło środków, by wykonać go we wszystkich dopuszczonych i
zweryfikowanych elementach. DOTYCZY CAŁEJ SASKIEJ KĘPY
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

9

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

10

Wyjazd na Francuską z Lipskiej 15
Odpowiedź:
W związku z tym, że ulica Francuska znajduje się w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich, przekażemy
uwagę do zarządcy drogi.
Lipska (odcinek od ul. Francuskiej do ul. al. Waszyngtona)
Uwagi zgłoszone online:

1

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
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Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
3

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

4

Niech zostanie, jak jest.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.

5

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.

6

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

7

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który został wybrany przez mieszkańców i
pod nazwą "Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie", zdobył ponad 600 głosów i zajął 3. miejsce na
Saskiej Kępie w BP 2016. Takie działania są wyrazem ignorancji dla projektodawców i głosujących.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

8

W przypadku jakiejkolwiek zmiany organizacji ruchu polegającej na zatwierdzeniu projektu organizacji
ruchu, dla ulic jednokierunkowych należy bezwzględnie zastosować kontraruchu rowerowy, tj.
dopuszczenie ruchu rowerowego dwukierunkowego bez oznakowania poziomego. Projekt
dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych na Saskiej Kępie
wygrał w budżecie partycypacyjnym na rok 2016 (Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie), na
realizację którego zabrakło środków, by wykonać go we wszystkich dopuszczonych i
zweryfikowanych elementach. DOTYCZY CAŁEJ SASKIEJ KĘPY
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

9

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
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Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
10

Jedynie samochody z identyfikatorami SK ze względu na ilość bram i wąskie chodniki, duża liczba
mieszkańców i ich samochodów na tej ulicy x uwaga złożona 2 razy
Odpowiedź:
Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego parkowania na terenie
Saskiej Kępy.
Londyńska (odcinek do ul. Walecznych – ślepy odcinek)
Uwagi zgłoszone online:

1

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Nie powinno się zabierać przestrzeni pieszym. Jestem przeciwko wyznaczaniu miejsc parkingowych
na chodniku.
Odpowiedź:
Jeżeli miejsca postojowe na chodniku zostaną urządzone, to w taki sposób aby pozostawić minimalną
wymaganą szerokość przeznaczoną tylko dla pieszych.

3

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

4

Odc. Londyńska pomiędzy Zwycięzców a Holenderską. Teraz jest to odc. dwu kierunkowy a pomimo
zakazu zatrzymywania pod nowym budynkiem Londyńska 5 też stają samochody.
Projektant proponuje parkowanie równoległe (po jej wschodniej stronie) tylko na jezdni, teraz jest jest
tam parkowanie skośne częściowo na chodniku i na jezdni. Proponuję utrzymać taki sposób
parkowania oraz umożliwić parkowanie równoległe po stronie zachodniej częściowo na chodniku oraz
na jezdni.
Odpowiedź:
Ze względu na geometrię ulicy przy zachowaniu ruchu dwukierunkowego nie jest możliwe
dopuszczenie postoju po dwóch stronach ulicy.

5

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
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Nie planujemy budowy eko-parkingów.
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.
Tu także - nie opisane w legendzie zielone kropki to nie to samo, co opisana w niej zielona kratka,
prawda? Czyli nie chodzi o likwidację trawnika?

6

Odpowiedź:
Zielone kropki to istniejące zieleńce.
Tzw. ekoparking jest złym pomysłem, ponieważ zostanie zniszczona miejska zieleń, której i tak jest
mało. Tzw. ekoparking nie zda egzaminu, wystarczy popatrzeć np. na teren wokół Credit Agricole na
skrzyżowaniu Francuskiej i Walecznych -- jest tam klepisko zamiast tzw. ekoparkingu.

7

Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Uniemożliwienie nielegalnego parkowania (słupki/donice/stojaki na rowery), obecnie chodnik po
stronie wschodniej zastawiony samochodami - brak przejścia dla pieszych.

8

Odpowiedź:
Chodnik zostanie udrożniony w ramach bieżącego utrzymania dróg.
W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który powinien zostać wprowadzony na
wszystkich ulicach jednokierunkowych przy okazji zmiany organizacji ruchu, na wzór miast zachodniej
Europy. Na ulicach nie trzeba malować kontrapasów rowerowych, należy użyć jedynie oznakowania
pionowego i sierżantów rowerowych P-27.

9

Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.
10

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
Uwagi zgłoszone na formularzu papierowym do skrzynki konsultacyjnej:

1 Zgadzam się ze zmienieniem zakazu parkowania po zachodniej stronie ulicy na odcinku miedzy ul.
Walecznych i Holenderską. To martwy przepis, który jest nagminnie łamany i nie znajduje
uzasadnienia , wyłącznie komplikuje życie mieszkańców. Natomiast obawiam się, ze wprowadzenie
jednego kierunku ruchu utrudni komunikację w tym kwartale. Najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby
pozostawienie ruchu dwukierunkowego i możliwość parkowania po obu stronach ulicy. To rozwiązanie
funkcjonowało od lat i się sprawdzało.
Odpowiedź:
Ze względu na geometrię ulicy przy zachowaniu ruchu dwukierunkowego nie jest możliwe
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dopuszczenie postoju po obydwu stronach ulicy
Uwagi zgłoszone podczas dyżuru konsultacyjnego:
2 Londyńska (oraz Holenderska, Niekłańska) musi zostać dwukierunkowa (zachować obecny stan).
Odpowiedź:
Informujemy, że analizujemy, które rozwiązanie będzie najlepsze. Przed wdrożeniem będziemy
konsultować zmiany z Samorządem Osiedla Saska Kępa.
Londyńska (odcinek od ul. Angorskiej do ul. Walecznych)
Uwagi zgłoszone poprzez formularz online:
1

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

3

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

4

Proszę o niezmienianie kierunku jazdy na ul. Angorskiej. Zmian kierunku doprowadzi do
skanalizowania ruch samochodowego na Angorskiej. Tereny "zakratkowane zielone" w projekcie
sugeruja utworzenie "ekoparkingu". Jest to niezgodne z planem zagospodarowania dla Saskiej Kępy.
Odpowiedź:
Analizujemy możliwości zmiany organizacji ruchu na ul. Angorskiej . Z aktualnych danych wynika, że
zmiana kierunku jazdy nie jest wskazana.

5

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.
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6

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

7

Uniemożliwienie nielegalnego parkowania (słupki/donice/stojaki na rowery), w szczególności na
skrzyżowaniu z ul Walecznych.
Odpowiedź:
Chodnik zostanie udrożniony w ramach bieżącego utrzymania dróg.

8

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który powinien zostać wprowadzony na
wszystkich ulicach jednokierunkowych przy okazji zmiany organizacji ruchu, na wzór miast zachodniej
Europy. Na ulicach nie trzeba malować kontrapasów rowerowych, należy użyć jedynie oznakowania
pionowego i sierżantów rowerowych P-27.
Należy rozważyć naprzemienne wyznaczanie zatok postojowych po obu stronach jezdni w celu
wyesowania toru jazdy, dzięki czemu zostanie dodatkowo uspokojony ruch.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

9

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

10

Zmiana kierunku ruchu wydaje się uzasadniona.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.
Uwagi zgłoszone na formularzu papierowym do skrzynki konsultacyjnej:

1

Należałoby przesunąć chodnik w kierunku płotu szpitala, wygospodarować na parkowanie
prostopadłe do osi ulicy.
Odpowiedź:
Szerokość chodnika jest zbyt mała na wygospodarowanie miejsc prostopadłych.
Łotewska
Uwagi zgłoszone online:
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1

1. Nie uwzględniono istniejącego zjazdu do nieruchomości przy ul. Łotewskiej 6 - nieaktualny
podkład mapowy
2. Miejsca pomiędzy - ul. Czeska a Łotewska mogłyby być prostopadłe lub skośne
3. Łotewska to ulica dwukierunkowa na pełnej długości pozwala to na ruch okrężny:
Jakubowska-Łotewska-Walecznych - a tym samym odciąża ruch ul. Czeską i Berezyńską
Odpowiedź:
Przeanalizujemy możliwość wprowadzenia proponowanych zmian, przed wdrożeniem zmian
skonsultujemy je z Samorządem Osiedla Saska Kępa.

2

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

3

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

4

Na pewno ruch jednokierunkowy poprawi komunikacje ale nie wpłynie znacząco na ilość miejsc
parkingowych. To co bym wprowadziła to "skoczki" ograniczniki w prędkości bo często ktoś tam jeździ
zbyt ostro.
Na Łotewskiej parkują osoby przyjeżdżające do pracy w lokalach mieszkalnych zmienionych na biura,
oraz osoby, które później dojeżdżają tramwajem do centrum.
Obie trony ulicy są zawsze całkowicie zaparkowane tak, ze nie mam jako mieszkaniec domu
segmentu jednorodzinnego gdzie zaparkować przed swoim domem. Często nie mogę wyjść przez
bramkę bo samochody blokują całe przejście na chodniku.
Odpowiedź:
Rozważamy wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, który wydaje się być wskazany.

5

Nie powinno się zabierać przestrzeni pieszym. Jestem przeciwko wyznaczaniu miejsc parkingowych
na chodniku.
Odpowiedź:
Miejsca parkingowe nie zostaną wyznaczone.

6

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

7

Proponowane zmiany są stanem faktycznym i nic nie wnoszą nowego. Jestem za zakazem
parkowania samochodów bez identyfikatora SK.
str. 59

Odpowiedź:
Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego parkowania na terenie
Saskiej Kępy.
8

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.

9

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

10

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który powinien zostać wprowadzony na
wszystkich ulicach jednokierunkowych przy okazji zmiany organizacji ruchu, na wzór miast zachodniej
Europy. Na ulicach nie trzeba malować kontrapasów rowerowych, należy użyć jedynie oznakowania
pionowego i sierżantów rowerowych P-27.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

11

W przypadku jakiejkolwiek zmiany organizacji ruchu polegającej na zatwierdzeniu projektu organizacji
ruchu, dla ulic jednokierunkowych należy bezwzględnie zastosować kontraruchu rowerowy, tj.
dopuszczenie ruchu rowerowego dwukierunkowego bez oznakowania poziomego. Projekt
dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych na Saskiej Kępie
wygrał w budżecie partycypacyjnym na rok 2016 (Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie), na
realizację którego zabrakło środków, by wykonać go we wszystkich dopuszczonych i
zweryfikowanych elementach. DOTYCZY CAŁEJ SASKIEJ KĘPY
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.
Meksykańska
Uwagi zgłoszone online:

1

Bezwzględnie wprowadzić rozwiązania uniemozliwiajace parkowanie wzdłuż ulicy ponieważ jest to
powodem trudnosci z wyjazdem i uszkodzeń samochodow parkujacych w zatoczkach.
Odpowiedź:
Rozważymy możliwość wprowadzenia wnioskowanych zmian.

2

Wniosek nr 1
Wnoszę o przegrodzenie ul. Meksykańskiej na wysokości budynku przy ul. Meksykańskiej 6 w sposób
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identyczny do przegrodzonej ulicy Wandy na wysokości budynków ul. Wandy 10A i Wandy 8A a ul.
Meksykańską bud. 8 i 6.
Uzasadnienie
Ul. Meksykańska nie jest przystosowana do dwukierunkowego ruchu tranzytowego. Tworzą się korki.
Wyjście z klatek schodowych budynków Meksykańska 8 i 6 są na ul. Meksykańską.
Również klienci supermarketu często przechodzą ul. Meksykańską na wysokości wejścia do
supermarketu lub garażu.
Odpowiedź:
Rozważymy możliwość wprowadzenia wnioskowanych zmian.
3

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

4

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

5

Na projekcie brakuje oznaczenia 4 miejsc postojowych na chodniku po prawej stronie na
skrzyżowaniu z ulicą Wandy. Jest on w tym miejscu bardzo szeroki samochody które tam staja nie
przeszkadzają.
Jestem zdania że reorganizacja w tym rejonie 7-8 doprowadzi do zmniejszenia ilości miejsc do
parkowania ze względu na ruch jednokierunkowy.
Odpowiedź:
Zmiany w planie sytuacyjnym zostały naniesione przez projektanta.

6

Należy rozważyć udrożnienie ślepej uliczki od ul. Meksykańskiej do ul. Kubańskiej. Przegrodzona jest
krawężnikiem i słupkami.
Odpowiedź:
Informujemy, że ten odcinek drogi nie jest w zarządzie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st.
Warszawy. Przekażemy uwagę zarządcy drogi.

7

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

8

Proszę o oznakowanie tej ulicy znakami jak na ul. Wandy, tj. parkowanie tylko dla mieszkańców.
ewentualne, o co wnoszę , rozszerzenie parkowania w tygodniu dla pojazdów ze znaczkiem na
szybie, nie rozwiąże ogromnego problemu parkowania na ul. Meksykańskiej i w okolicach podczas
weekendu ze względu na najazd w te dni słuchaczy wyższej szkoły przy Meksykańskiej 6. Zgłaszam
przy okazji problem śmieci jakie w te dni pozostawiają te osoby. tj. opróżniane popielniczki wprost na
jezdnie, worki śmieci przywożone z domu, butelki i torby po jedzeniu.
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Odpowiedź:
W pasie drogi publicznej niedopuszczalne jest wydzielenie miejsc tylko dla użytkowania
mieszkańców.
9

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.

10

Sugeruję aby przy tym projekcie kierować się tym aby nie zmniejszyła się ilość miejsc parkingowych
w stosunku do stanu istniejącego.
Odpowiedź:
Nie wprowadzimy zmian powodujących zmniejszenie ilości miejsc postojowych.

11

Uzupełnienie oznakowania o tabliczki: parkowanie wyłącznie w zatokach, lub : zakaz parkowania
równolegle do osi jezdni pomiędzy zatokami. Wprowadzenie oznakowania: parkowanie wyłącznie dla
mieszkańców.
Odpowiedź:
Rozważymy możliwość wprowadzenia wnioskowanych zmian.

12

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który został wybrany przez mieszkańców i
pod nazwą "Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie", zdobył ponad 600 głosów i zajął 3. miejsce na
Saskiej Kępie w BP 2016. Takie działania są wyrazem ignorancji dla projektodawców i głosujących.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

13

wprowadzenie zakazu parkowania nie dla mieszkańców przez cały tydzień (wykorzystanie nalepki na
szybę)
Odpowiedź:
Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego parkowania na terenie
Saskiej Kępy.

14

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

15

wstawienie słupków na skrzyżowaniu Wandy/Meksykanśka (po stronie bud. Wandy 14) w celu
uniemożliwienia parkowania na chodniku). Obecnie parkujące samochody przeszkadzają pieszym
oraz zasłaniają widoczność skręcającym z Meksykańskiej w Wandy.
Proszę o taką organizację ruchu na tej ulicy aby zlikwidować (uczynić nielegalnym) parkowanie
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wzdłuż ulicy. kierowcy tak parkujący utrudniają wyjazd z zatok osobom parkującym poprawnie. poza
tym z tego powodu dochodzi do blokowania przejazdu gdyż ulica jest dwukierunkowa.
Odpowiedź:
Rozważymy możliwość wprowadzenia wnioskowanych zmian.
Uwagi zgłoszone na formularzu papierowym do skrzynki konsultacyjnej:
1

Wnioskuję o uwzględnienie w projekcie organizacji ruchu ograniczeń dot. ruchu pojazdów
zaopatrzeniowych ( w szczególności ograniczenia ruchu tanich pojazdów w godz. nocnych )
Odpowiedź:
Rozważymy możliwość wprowadzenia wnioskowanych zmian.
Niekłańska (odcinek do ul. Walecznych do ul. Zwycięzców)
Uwagi zgłoszone online:

1

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

4

Niech zostanie, jak jest.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.

5

Niekłańska jako jednokierunkowa i brak możliwości wjazdu od Zwycięzców to wg mnie zły pomysł.
Dojazd do Szpitala Dziecięcego będzie możliwy jedynie od Saskiej, Walecznych i dopiero do
Niekłańskiej i do szpitala. Zapewne wiele osób przyjeżdża do szpitala po raz pierwszy i jeszcze
będzie utrudniony dostęp i trzeba będzie kluczyć po uliczkach Kępy. Teraz dojazd do szpitala od ul.
Zwycięzców jest czytelny i łatwo się dostać do Szpitala.
Ponadto dojazd do domów przy ul. Londyńskiej, Peszteńskiej będzie możliwy jedynie od Saskiej,
Niekłańska, Holenderska.
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Odpowiedź:
W przedstawionych materiałach zaproponowano jedynie wprowadzenie ruchu jednokierunkowego z
wyłączeniem karetek pogotowia, po to aby umożliwić postój po obydwu stronach ulicy i udrożnić
chodniki.
6

Proponuję odwrócić kierunek ruchu na odcinku od Zwycięzców do Holenderskiej (z zachowaniem
jednego kierunku od Walecznych do Holenderskiej). Jest to główny dojazd do szpitala dziecięcego i
wprowadzanie zmian w tym zakresie mogłoby spowodować problemy w dojeździe dla rodziców z
chorymi dziećmi (w szczególności w sytuacjach stresowych) czy karetek (Zwycięzców jest łatwo
osiągalna przez połączenia z Międzynarodową i Saską z dowolnego kierunku, a do tego szersza niż
Walecznych). W przeciwnym razie rewizji ulec musiałoby całe oznakowanie dojazdowe do szpitala, w
tym na ulicach ZDM.
Odpowiedź:
Uwzględnimy wnioskowane zmiany.

7

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

8

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

9

Umożliwienie parkowania przed ul Zwycięzców. Czy dojazd do szpitala tylko od strony ul Walecznych
jest wskazany? Obecnie większość karetek dojeżdża od ul Zwycięzców.
Odpowiedź:
Uwzględnimy wnioskowane zmiany.

10

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który został wybrany przez mieszkańców i
pod nazwą "Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie", zdobył ponad 600 głosów i zajął 3. miejsce na
Saskiej Kępie w BP 2016. Takie działania są wyrazem ignorancji dla projektodawców i głosujących.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

11

W przypadku jakiejkolwiek zmiany organizacji ruchu polegającej na zatwierdzeniu projektu organizacji
ruchu, dla ulic jednokierunkowych należy bezwzględnie zastosować kontraruchu rowerowy, tj.
dopuszczenie ruchu rowerowego dwukierunkowego bez oznakowania poziomego. Projekt
dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych na Saskiej Kępie
wygrał w budżecie partycypacyjnym na rok 2016 (Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie), na
realizację którego zabrakło środków, by wykonać go we wszystkich dopuszczonych i
zweryfikowanych elementach.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.
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12

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

Uwagi zgłoszone na formularzu papierowym do skrzynki konsultacyjnej:
1 Ruch dwukierunkowy na odcinku przy Izbie Przyjęć ( możliwy wjazd od ul. Zwycięzców w Niekłańską)
Odpowiedź:
Optymalnym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie ruchu jednokierunkowego z wyłączeniem
karetek pogotowia. Kierunek będzie możliwy do ustalenia po wykonaniu badań ruchu.
2 Ruch dwukierunkowy na odcinku dojazdowym do Szpitala Dziecięcego
Odpowiedź:
Optymalnym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie ruchu jednokierunkowego z wyłączeniem
karetek pogotowia. Kierunek będzie możliwy do ustalenia po wykonaniu badań ruchu.
Niekłańska (odcinek od ul. al. Waszyngtona do ul. Walecznych)
Uwagi zgłoszone online:
1

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Najważniejsze jest kontrolowanie przez straż miejską lub policje wprowadzonych zasad. Czas reakxji
policji i straży miejskiej to minimum 4 godziny, trzeba wprowadzić stałe patrole.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przekaże uwagę do służb miejskich z prośbą o
wzmożenie działań kontrolnych.

4

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
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Nie planujemy budowy eko-parkingów.
5

Powinno być po obu stronach ulicy.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.

6

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

7

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

8

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który został wybrany przez mieszkańców i
pod nazwą "Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie", zdobył ponad 600 głosów i zajął 3. miejsce na
Saskiej Kępie w BP 2016. Takie działania są wyrazem ignorancji dla projektodawców i głosujących.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

9

W przypadku jakiejkolwiek zmiany organizacji ruchu polegającej na zatwierdzeniu projektu organizacji
ruchu, dla ulic jednokierunkowych należy bezwzględnie zastosować kontraruchu rowerowy, tj.
dopuszczenie ruchu rowerowego dwukierunkowego bez oznakowania poziomego. Projekt
dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych na Saskiej Kępie
wygrał w budżecie partycypacyjnym na rok 2016 (Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie), na
realizację którego zabrakło środków, by wykonać go we wszystkich dopuszczonych i
zweryfikowanych elementach.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

10

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

11

Zabezpieczenia skrzyżowań przed nielegalnym parkowaniem.
Odpowiedź:
Prace zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg.
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Obrońców (odcinek do ul. Francuskiej do ul. Dąbrowieckiej)
Uwagi zgłoszone online:
1

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

4

Niech zostanie, jak jest.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.

5

Przestrzenie wyłączone z ruchu powinny być wykonane elementami wypukłymi, które uniemożliwią
parkowanie.

6

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

7

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego

8

W przypadku jakiejkolwiek zmiany organizacji ruchu polegającej na zatwierdzeniu projektu organizacji
ruchu, dla ulic jednokierunkowych należy bezwzględnie zastosować kontraruchu rowerowy, tj.
dopuszczenie ruchu rowerowego dwukierunkowego bez oznakowania poziomego. Projekt
dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych na Saskiej Kępie
wygrał w budżecie partycypacyjnym na rok 2016 (Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie), na
realizację którego zabrakło środków, by wykonać go we wszystkich dopuszczonych i
zweryfikowanych elementach.
Odpowiedź:
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W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego..
9

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
Uwagi zgłoszone na formularzu papierowym do skrzynki konsultacyjnej:
1 Jestem przeciwna zmianie strony parkowania na jednokierunkowym odcinku ulicy. Proponowana
zmiana jest sprzeczna z historycznym zagospodarowaniem ulicy
Odpowiedź:
Rozważamy wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Zmiana wydaje się być zasadna w celu
udrożnienia ruchu na ulicy.
2 Pozostawić ruch dwukierunkowy.
Odpowiedź:
Rozważamy wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Zmiana wydaje się być zasadna w celu
udrożnienia ruchu na ulicy.

Obrońców (odcinek do ul. Francuskiej do ul. Saskiej)
Uwagi zgłoszone online:
1

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważamy wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Zmiana wydaje się być zasadna w celu
udrożnienia ruchu na ulicy. Uwzględnimy wprowadzenie ruchu rowerowego.

2

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Na ulicy Obrońców (odcinek między Francuską a Nobla) należy skończyć z parkowaniem skośnym,
gdyż oznacza ono zabieranie znacznej przestrzeni pieszym. Jeśli wprowadzony zostanie jeden
kierunek ruchu, to po północnej stronie ulicy należy wyznaczyć miejsca postojowe równoległe między
drzewami (i tam zamienić chodniki na zatoczki asfaltowe w poziomie jezdni), a po południowej stronie
ulicy wyznaczyć miejsca postojowe równoległe na jezdni. Jednocześnie na tym odcinku ulicy należy
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wprowadzić ograniczenie prędkości do 30 km/h.
Odpowiedź:
Rozważamy wprowadzenie ruchu jednokierunkowego z zachowaniem postoju obustronnego
równoległego.
4

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

5

Niech zostanie, jak jest.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.

6

Przestrzenie wyłączone z ruchu powinny być wykonane z elementów wypukłych, aby uniemożliwić
tam parkowanie.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie takich rozwiązań.

7

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

8

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

9

W przypadku jakiejkolwiek zmiany organizacji ruchu polegającej na zatwierdzeniu projektu organizacji
ruchu, dla ulic jednokierunkowych należy bezwzględnie zastosować kontraruchu rowerowy, tj.
dopuszczenie ruchu rowerowego dwukierunkowego bez oznakowania poziomego. Projekt
dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych na Saskiej Kępie
wygrał w budżecie partycypacyjnym na rok 2016 (Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie), na
realizację którego zabrakło środków, by wykonać go we wszystkich dopuszczonych i
zweryfikowanych elementach.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

10

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
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wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
Uwagi zgłoszone na formularzu papierowym do skrzynki konsultacyjnej:
1

Dwustronna ulica Obrońców na odcinku Francuska-kościół.
Odpowiedź:
Nie przewidujemy wprowadzenia takiej zmiany.
Peszteńska (odcinek do ul. Walecznych do ul. Holenderskiej)
Uwagi zgłoszone online:

1

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Nie powinno się zabierać przestrzeni przeznaczonej dla pieszych. Jestem przeciwko wyznaczaniu
miejsc parkingowych na chodniku.
Odpowiedź:
Jeżeli miejsca postojowe na chodniku zostaną urządzone, to w taki sposób aby pozostawić minimalną
wymaganą szerokość przeznaczoną tylko dla pieszych.

4

Odpowiedź:

5

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.

6

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

7

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
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organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.
8

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
Peszteńska (odcinek od ul. Angorskiej do ul. Walecznych)
Uwagi zgłoszone online:

1

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Jestem przeciwko wyznaczaniu miejsc parkingowych na chodniku. Chodnik jest przestrzenią
przeznaczoną dla pieszych, a nie dla samochodów.
Odpowiedź:
Jeżeli miejsca postojowe na chodniku zostaną urządzone, to w taki sposób aby pozostawić minimalną
wymaganą szerokość przeznaczoną tylko dla pieszych.

3

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie „EkoParkingów” oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

4

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

5

Peszteńska na tym odcinku jest jedyną ulicą o ruchu od Walecznych do Angorskiej. Jako ulica
przypomina raczej drogę osiedlową z ciasnymi zakrętami i fatalną nawierzchnią. Dwie proste i
szersze ulice Niekłańska i Londyńska prowadzą w przeciwnym kierunku. Jedna z nich (albo
Niekłańska albo Londyńska) powinna prowadzić w kierunku od Walecznych do Londyńskiej.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie takich zmian aby odciążyć ulicę.

6

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
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Nie planujemy budowy eko-parkingów.
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.
7

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

8

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

9

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
Poselska
Uwagi zgłoszone online:

1

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

4

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

5

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
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Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.
6

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który został wybrany przez mieszkańców i
pod nazwą "Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie", zdobył ponad 600 głosów i zajął 3. miejsce na
Saskiej Kępie w BP 2016. Takie działania są wyrazem ignorancji dla projektodawców i głosujących.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

7

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
Szczuczyńska
Uwagi zgłoszone online:

1

1. Stanowczy sprzeciw wobec likwidowania trawników pod "EkoParkingi" i miejsca parkingowe.
Trawniki należy chronić i zabezpieczać przed parkowaniem.
2. Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Na tym fragmencie opracowania pojawia się jeszcze więcej oznaczeń nieujętych w legendzie. W tym
momencie odbiorca nie wie już, czy zielone kropeczki z dorysowanym wzorem łamanej kratki, to
kolejne oznakowanie tzw. "eko parkingu", czy fantazyjne oznaczenie trawnika. Z projektowanych
przed tym miejscem znaków D-18 i T-30b wynika, że na tej zielono kropkowanej powierzchni jest
przewidziany parking. Tak niejasne i niespójne oznaczenia na planach to kolejna poważna wada
całego tego opracowania. Czy kropeczki na planie ul. Irlandzkiej znaczyły jednak, że cały trawnik ma
zostać zlikwidowany?
Odpowiedź:
Kreskowanie oznacza istniejące zieleńce.
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4

Na ulicy Paryskiej przed skrzyżowaniem ze Szczuczyńską wciąż istnieje znak poziomy - pas do jazdy
prosto i ! skrętu w prawo. Mimo znaku pionowego dużo osób wciąż wjeżdża pod prąd na skróty.
Parking powinien być wyłącznie dla mieszkańców ul. Szczuczyńskiej. Ulica jest zastawiona autami
osób, które nie znalazły miejsca wokół Francuskiej. Podjeżdżają, zostawiają auto i odchodzą w stronę
Francuskiej, a dla mieszkańców nie ma miejsc.
Odpowiedź:
W związku z tym, ze ulica Paryska znajduje się z zarządzie Zarządu Dróg Miejskich – uwagi
przekażemy do zarządcy drogi.

5

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

6

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.

7

Strefa zamieszkania powinna również obejmować ulicę Radziłowską. Ponadto, warto byłoby
rozważyć poprawienie oznakowania na ulicy Radziłowskiej wjazd od Szczuczyńskiej. Mimo zakazu
wjazdu notorycznie jest on łamany, samochody poruszają się po tym odcinku bardzo szybko, mimo że
w każdej chwili ktoś może wyjść z klatki prosto pod koła auta. Jest to również ńieformalny parking dla
niektórych mieszkańców i przyjezdnych. Należałoby rozważyć w jaki sposób ograniczyć wjazd w tę
uliczkę i parkowanie na niej. Jest to również niebezpieczne z punktu widzenia konieczności dojazdu
do posesji-karetki/straż p
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie zaproponowanych zmian.

8

To zabieranie terenów zielonych i przeznaczanie ich dla samochodów. Jestem przeciwko takiemu
rozwiązaniu.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

9

Tzw. ekoparking jest złym pomysłem, ponieważ zostanie zniszczona miejska zieleń, której i tak jest
mało. Tzw. ekoparking nie zda egzaminu, wystarczy popatrzeć np. na teren wokół Credit Agricole na
skrzyżowaniu Francuskiej i Walecznych -- jest tam klepisko zamiast tzw. ekoparkingu.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

10

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.
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11

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który został wybrany przez mieszkańców i
pod nazwą "Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie", zdobył ponad 600 głosów i zajął 3. miejsce na
Saskiej Kępie w BP 2016. Takie działania są wyrazem ignorancji dla projektodawców i głosujących.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

12

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

1

Uwagi zgłoszone na formularzu papierowym do skrzynki konsultacyjnej:
Wyjazd na ul. Paryską i pl. Przymierza z ul. Szczuczyńskiej jest bardzo niebezpieczny przy
zmienionym kierunku na ul. Szczuczyńskiej.
Odpowiedź:
Informujemy, że sprawdzimy warunki widoczności na wyjeździe.
Walecznych (odcinek od ul. Łotewskiej do ul. Francuskiej)
Uwagi zgłoszone online:

1

1. istniejące drzewa wzdłuż ulicy w rzeczywistości - w rzeczywistości liczba miejsc
parkingowych będzie dużo mniejsza
2. ulica Walecznych powinna zostać dwukierunkowa - odciąża wyjazd ze strefy 1 - obecnie
wyjazd możliwy jest ul. Berezyńską i Walecznych oraz ul. Poselską. wg projektu możliwy jest
wyjazd tylko ul. Berezyńską - to jest trudny i niebezpieczny wyjazd z uwagi na ruch ul.
Francuską i złą widoczność (nielegalnie parkujące samochody dostawcze wzdłuż
Francuskiej) - powoduje korki. Wyjazd np. z Łotewskiej do ul. Zwycięzców będzie niemożliwy
(pozwala ominąć korki na ul. Francuskiej)
Odpowiedź:
Uważamy , że jedynym rozsądnym rozwiązaniem aby udrożnić ulicę i utrzymać postój po obu
stronach ulicy, jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.

2

1. Stanowczy sprzeciw wobec likwidowania trawników pod "EkoParkingi". Trawniki należy
chronić i zabezpieczać przed parkowaniem.
2. Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.
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3

Absolutnie brak zgody na tzw. "eko parkingi". Na szczęście mpzp (oraz konserwator zabytków) też nie
dają takiej zgody. Szkoda że autorzy projektu tego nie sprawdzili.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

4

Cala idea parkowania na parkingu z trawy jest bez sensu - bo nie urośnie tam trawa. Trzeba zrobic
jednokierunkowe ulice i parkowanie równolegle wzdłuż ulicy, pomysł eko parkingu miedzy drzewami
jest koszmarny!
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

5

Dzien Dobry! czy dla nauczycieli pracujących w Liceum Francuskim i dojeżdżających z daleka (jest
spora liczba takich osób) będą zaproponowane jakieś możliwosci parkowania abonamentowego?
Ten planowany ekoparking na Jakubowskiej będzie tylko dla zameldowanych mieszkanców czy tez
dla pracujących na Saskiej Kępie? Jeśli tak, to jakie mogą być szacowane koszty abonamentu
miesięcznego?
Odpowiedź:
Na drodze publicznej , zgodnie z ustawa o drogach publicznych, nie ma możliwości wydzielania
miejsc postojowych dla nauczycieli. W związku z niezadowoleniem mieszkańców, parking na ul.
Jakubowskiej nie powstanie.

6

Ekoparking powinien być usunięty z projektu ze względu na niezgodność z miejscowym planem
zagospodarowania (jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania - Art. 30 ust. 2 g)
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

7

Ekoparkingi to złe rozwiązanie i nie powinno być stosowane.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

8

Jak pisałam wcześniej, ekoparkingi w miastach prowadzą jedynie do zniszczenia zieleni. Na Saskiej
Kępie jest kilka miejsc, gdzie to można zobaczyć, na przykład koło banku na rogu Francuskiej i
Walecznych. Rozwiązanie stosuje się w domkach jednorodzinnych, gdzie samochód wyjeżdża rano i
wraca wieczorem, a w międzyczasie rośnie trawa. W miastach to absolutnie nie ma sensu.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

9

Jednokierunkowe ulice, parkowanie wzdłuż ulicy oraz PARKOMETRY. Jedyny skuteczny i sensowny
sposób na uporządkowanie parkowania. Eko parking to ściema i nie ma nic wspólnego z byciem
"eco".
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
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wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
W związku z niezadowoleniem mieszkańców, parking na ul. Jakubowskiej nie powstanie.
10

Jestem przeciwna zamienianiu trawników w "ekoparkingi", które są brzydkie, szybko staną się
rozjechanymi przez samochody okratowanymi płaszczyznami, które oszpecą okolicę. Ulica
Walecznych to jedna z najładniejszych ulic Saskiej Kępy, między innymi dzięki pasowi zieleni między
chodnikiem a jezdnią, z trawą i pięknymi starymi drzewami.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

11

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

12

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

13

Płatne parkowanie, likwidacja taxi.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

14

Projekt jest skandaliczny! To jest kpina z mieszkańców i zdrowego rozsądku. Nie ma zgody na
niszczenie zieleni! Niekompetencja projektantów powinna być karana zerwaniem umowy na ten
skandaliczny projekt. Skandal.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

15

Proponowana budowa parkingu na końcu ul. Jakubowskiej, w połączeniu ze zmianą ruchu na ul. w
okolicy, np. Walecznych i Łotewskiej z pewnością zwiększy ruch na tych ulicach. Będzie to oznaczało
zmianę charakteru rejonu, który do tej pory był terenem cichym i spokojnym. Ponadto, oznaczać to
będzie, że dużo samochodów będzie dojeżdżało do nowo utworzonego parkingu przez ul.
Walecznych i Łotewską, gdzie znajduje się szkoła francuska (ul. Walecznych), co zwiększy ryzyko
wypadków z udziałem dzieci - uczniów tej szkoły. W związku z powyższym, jestem przeciwny
zaproponowanym zmianom.
Odpowiedź:
W związku z niezadowoleniem mieszkańców, parking na ul. Jakubowskiej nie powstanie.

16

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
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Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
17

Tzw. ekoparking jest złym pomysłem, ponieważ zostanie zniszczona miejska zieleń, której i tak jest
mało. Tzw. ekoparking nie zda egzaminu, wystarczy popatrzeć np. na teren wokół Credit Agricole na
skrzyżowaniu Francuskiej i Walecznych -- jest tam klepisko zamiast tzw. ekoparkingu.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

18

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

19

W przypadku zmiany organizacji ruchu polegającej na zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu, dla
ulic jednokierunkowych należy bezwzględnie zastosować kontraruchu rowerowy, tj. dopuszczenie
ruchu rowerowego dwukierunkowego bez oznakowania poziomego.
Zaproponowane rozwiązane w ulicach nie powinny uszczuplać terenów zieleni, w związku z tym nie
należy projektować miejsc parkingowych kosztem trawników. DOTYCZY TO CAŁEJ SASKIEJ KĘPY i
KONSULTOWANEGO OBSZARU
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

20

Warto zauważyć, że na ul. Walecznych miejsc parkingowych brakuje tylko w dni robocze, w
godzinach pracy. Podobny problem występował np. na Kolonii Staszica na Ochocie i po
wprowadzeniu strefy płatnego parkowania okazało się, że wynikał tylko z ilości samochodów
przyjeżdżających z zewnątrz.
Urząd Miasta zamiast korzystać z doświadczeń z innych dzielnic, przedstawia projekt, który zupełnie
nie bierze pod uwagę przyczyn braku miejsc parkingowych, i w praktyce oznacza zamianę spokojnej
dzielnicy mieszkaniowej w wielki parking, nie gwarantując jednocześnie poprawy dla mieszkańców.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.

21

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

22

wycięte zostaną drzewa na całej Saskiej Kępie, wycinać drzewa aby pozyskać miejsce parkingowe
jest zupełną głupotą. Zamiast zachęcać ludzi do wybierania alternatywnych środków transportu np.
rower lub transport miejskiego gloryfikuję się samochody, które zupełnie korkują miasto, w którym
coraz gorzej żyć.
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Odpowiedź:
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.
23

Za dużo miejsc parkingowych!!! Konieczne jest wprowadzenie płatnego parkowania tam, gdzie
parkingi już są, a nie budować kolejne kosztem zieleni.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.

24

Żadnych eko-parkingów!!! Żadnej likwidacji trawników!!! Parkowanie niech zostanie równoległe, ruch
dwukierunkowy.
Niech zostanie, jak jest.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Uwagi zgłoszone na formularzu papierowym do skrzynki konsultacyjnej:

1 Propozycja aby ul. Walecznych obowiązywało tylko parkowanie po jednej stronie bo teraz jest
problem z przejechaniem przez tę ulicę.
Odpowiedź:
Informujemy, że rozważamy wprowadzenie ruchu jednokierunkowgo aby udrożnić ruchu na ulicy.
2 Jest absurdem zamknięcie kolejnej ulicy od Francuskiej do Wału ( już zamknięta Berezyńska i
Obrońców)- nigdzie nie widziałam 3 ulic pod prąd zamkniętych w jednym kierunku.
Odpowiedź:
Informujemy, że rozważamy wprowadzenie ruchu jednokierunkowgo aby udrożnić ruchu na ulicy.
3 Brak zgody na likwidację trawników i zastąpienie ich parkingami. Wnosimy o stworzenie strefy
ograniczonego parkowania na Walecznych. Parking tylko dla osób z identyfikatorami, jak Nowy Świat.
Zgoda na ruch jednostronny. Ewentualne wprowadzenie strefy płatnego parkowania
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Walecznych (odcinek od ul. Francuskiej do ul. Saskiej)
Uwagi zgłoszone online:
1

bardzo dobrze, ale parkowanie tylko dla mieszkańców SK
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Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
2

Bardzo potrzebne jest wprowadzenie pasów dla pieszych by umożliwić bezpieczne przejście
przesmykiem do sąsiednich przedszkoli (ul. Dąbrówki- przedszkole Saski Zakątek i przedszkole
Kubusia Puchatka)- może gdzieś między ul. Aldony a ul. Styki.
Mogłyby też zostać wprowadzone garby spowalniające.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany organizacji ruchu na ul. Walecznych uwzględnimy proponowane zmiany.

3

Bardzo proszę o rozważenie zmiany kierunku ul Walecznych (odcinek Francuska-Saska), tak by ruch
odbywał się w kierunku Francuska - Saska (aktualnie na projekcie jest odwrotnie) lub instalację
progów zwalniających. W przeciwnym razie będzie to ulica przelotowa, co spowoduje korki oraz
niebezpieczeństwo dla dzieci korzystających z placu zabaw na ul Nobla, które bardzo często
przechodzą przez jezdnię na skrzyżowaniu Nobla z Walecznych.
Odpowiedź:
Uważamy , że jedynym rozsądnym rozwiązaniem, aby udrożnić ulicę i utrzymać postój po obu
stronach ulicy jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.

4

Ekoparking powinien być usunięty z projektu ze względu na niezgodność z miejscowym planem
zagospodarowania (jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania - Art. 30 ust. 2 g)
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

5

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

6

Jeszcze słowo o proponowanej zmianie z ograniczeniem parkowania w pewnych godzinach dla
samochodów bez identyfikatorów SK: to się nie ma prawa udać, ponieważ wymagałoby osobnego
oddziału straży miejskiej do egzekwowania, co się na pewno nie stanie. Każdy kierowca może
powiedzieć, że on przyjechał wcześniej, że tylko na chwilę z dostawą, cokolwiek. Aby to było
skuteczne strażnik miejski w godzinach 7-9 powinien stać przy każdej uliczce saskiej kępy. SPPN to
jedyny skuteczny sposób ograniczenia porannego najazdu samochodów z Wołomina. I zmuszenie
mieszkańców, żeby nie trzymali trzech samochodów.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

7

Jeżeli Walecznych będzie ulica jednokierunkowa od Saskiej do Francuskiej, stanie się ulicą
"przelotową", gdyż większość kierowców będzie tak omijać skrzyżowanie Saskiej z Waszyngtona,
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gdzie każdego dnia tworzy się mniejszy lub większy korek. To znacząco pogorszy bezpieczeństwo na
bardzo wąskiej Walecznych. Dlatego dużo lepszym rozwiązaniem byłoby odwrócenie kierunku, gdyż
w drugą stronę kierowcy nie muszą omijać korków, wiec nie powinno to wpłynąć na natężenie ruchu
na Walecznych lub postawienie stoperów, które zapewnia, iż samochody omijające korek, nie będą
jechały z nadmierną prędkością.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany organizacji ruchu na ul. Walecznych uwzględnimy proponowane zmiany.
8

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

9

Krótki odcinek Walecznych pomiędzy Nobla a Saską powinien pozostać dwukierunkowy. Umożliwi to
wyjeżdżającym z Nobla i Obrońców w stronę wschodnią bezpośredni wyjazd w Saską lub
kontynuowanie jazdy Walecznych w kierunku Międzynarodowej. Bez tej takiej organizacji
wyjeżdżający z Nobla i Obrońców będą zmuszeni włączyć się do ruchu w zazwyczaj zatłoczoną
Francuską lub także zatłoczoną Zwycięzców, niepotrzebnie zwiększając ich obciążenie.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany organizacji ruchu na ul. Walecznych uwzględnimy proponowane zmiany.
Uważamy, że lepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie na całej długości ul. Walecznych ruchu
jednokierunkowego, gdyż ulica aktualnie na całej długości jest nieprzejezdna.

10

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

11

Niech zostanie, jak jest.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.

12

parkowanie tylko w ramach strefy płatnego parkowania
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

13

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

14

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
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Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.
15

Ulica Walecznych na odcinku Nobla-Saska powinna pozostać dwukierunkowa. Nie wpłynie to
negatywnie na natężenie ruchu oraz przepustowość całej ul. Walecznych na odc. Francuska-Saska,
zaś zdecydowanie ułatwi wyjazd z Nobla oraz połowy Styki w kierunku południowym (np na Trasę
Ł.), ponadto odciąży ruch na Francuskiej oraz Zwycięzców.
Odpowiedź:
Uważamy, że lepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie na całej długości ul. Walecznych ruchu
jednokierunkowego.

16

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

17

W przypadku jakiejkolwiek zmiany organizacji ruchu polegającej na zatwierdzeniu projektu organizacji
ruchu, dla ulic jednokierunkowych należy bezwzględnie zastosować kontraruchu rowerowy, tj.
dopuszczenie ruchu rowerowego dwukierunkowego bez oznakowania poziomego. Projekt
dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych na Saskiej Kępie
wygrał w budżecie partycypacyjnym na rok 2016 (Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie), na
realizację którego zabrakło środków, by wykonać go we wszystkich dopuszczonych i
zweryfikowanych elementach. CAŁA SASKA KĘPA
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

18

Warto zachować dwukierunkowość ulicy Walecznych na odcinku Nobla-Saska.
Również odcinek ul. Walecznych między Francuską a Saską powinien mieć ograniczenie prędkości
do 30 km/h.
Odpowiedź:
Uważamy, że lepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie na całej długości ul. Walecznych ruchu
jednokierunkowego.

19

wycięte zostaną drzewa na całej Saskiej Kępie, wycinać drzewa aby pozyskać miejsce parkingowe
jest zupełną głupotą. Zamiast zachęcać ludzi do wybierania alternatywnych środków transportu np.
rower lub transport miejskiego gloryfikuję się samochody, które zupełnie korkują miasto, w którym
coraz gorzej żyć.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.

20

Zabezpieczenie skrzyżowań przed nielegalnym parkowaniem (słupki/stojaki rowerowe/donice).
Odpowiedź:
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Proponowane rozwiązania zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg.
Uwagi zgłoszone na formularzu papierowym do skrzynki konsultacyjnej:
1 Parkowanie samochodów tylko po jednej stronie jezdni
Odpowiedź:
Rozważamy wprowadzenie ruchu jednokierunkowgo z zachowaniem postoju obustronnego.
2 Zrobić przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu : Walecznych- Królowej Aldony, Walecznych-Jana
Styki, Walecznych-Irlandzka, Walecznych-Nobla
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenia oznakowanych przejść.
3 Jest to ulica dojazdowa do: szpitala, stacji krwiodawstwa, kościoła, szkoły, przedszkola
Odpowiedź:
Zdajemy sobie z tego sprawę i uwzględnimy przy ewentualnych zmianach.
4 Bardzo niebezpieczne są „ dzikie przejścia” na skrzyżowaniu na ul. Walecznych pomiędzy ulicami
Saska-Francuska.
Odpowiedź:
Przeanalizujemy to miejsce i wprowadzimy zmiany jeśli zachodzi taka konieczność.
5 Najbardziej uciążliwe i trudne jest skrzyżowanie przesunięte na walecznych/Irlandzka, Styki
Ustawić znak zakazu postoju i parkowania z jednej strony ul. Walecznych ponieważ nie można
przejechać samochodem w obu kierunkach chociaż ulica jest dwu-kierunkowa!
Odpowiedź:
Rozważamy wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, który udrożniłby ruch na ulicy.
6 Przez cały dzień i cały rok zakaz parkowania po obu stronach ul. Walecznych (Saska, Francuska/.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszenie uwagi, uwzględnimy ją przy wykonywaniu projektu.
7 Nagminne blokowanie wjazdów do garaży.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszenie uwagi, uwzględnimy ją przy wykonywaniu projektu.
8 Pomiędzy ul. Saską a francuską nie można przejechać samochodem w obu kierunkach, samochody
niech parkują tylko po jednej stronie jezdni.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszenie uwagi, uwzględnimy ją przy wykonywaniu projektu.
9 Zrobić przejścia dla pieszych na ul. Walecznych, Jana Styki, Irlandzka Koniecznie!!!
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Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszenie uwagi, uwzględnimy ją przy wykonywaniu projektu.
10 Przejazd do szpitala, stacji krwiodawstwa jest możliwe ulicą Obrońców, robi się pętla bez możliwości
dojazdu.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszenie uwagi, uwzględnimy ją przy wykonywaniu projektu.
11 Skrzyżowanie na ul. Walecznych pomiędzy ul. Irlandzką a Jana Sztuki nie ma przejścia dla pieszych.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszenie uwagi, uwzględnimy ją przy wykonywaniu projektu.
12 Należy ustawić zakaz parkowania i zatrzymywania na ul. Walecznych przy ul. Irlandzkiej, po
północnej stronie
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszenie uwagi, uwzględnimy ją przy wykonywaniu projektu.
13 Ustawić słupki
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszenie uwagi, uwzględnimy ją przy wykonywaniu projektu.
14 Linie na jezdni od jakiego miejsca można parkować
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszenie uwagi, uwzględnimy ją przy wykonywaniu projektu.
15 Walecznych pomiędzy Francuską a Saską może być dwukierunkowa
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszenie uwagi, uwzględnimy ją przy wykonywaniu projektu.
16 Nie mogą parkować samochody po obu stronach ulic, os d strony północnej zakaz parkowania
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszenie uwagi, uwzględnimy ją przy wykonywaniu projektu.
17 Koniecznie zrobić przejście dla pieszych na ul. Irlandzkiej przy Walecznych
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszenie uwagi, uwzględnimy ją przy wykonywaniu projektu.
18 Odcinek między ul. Nobla a ul. Saską był dwukierunkowy
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszenie uwagi, uwzględnimy ją przy wykonywaniu projektu.
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19 Jestem absolutnie przeciwny wytyczaniu dodatkowych miejsc parkingowych na wspomnianej ulicy. Za
słuszne za to uważam pomysł stworzenia ulicy jednokierunkowej. Dodatkowo wnioskuję o
ograniczenie możliwości wjechania na SK dla pojazdów bez specjalnych identyfikatorów
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszenie uwagi, uwzględnimy ją przy wykonywaniu projektu.
20 Zrobić bezpieczne przejście na skrzyżowaniu ul. Walecznych/Irlandzka-Jana Styki. Umieścić zakaz
postoju i parkowania na skrzyżowaniu Walecznych przy Irlandzkiej. To jest bardzo wąska jezdnia , nie
ma możliwości jazdy samochodów w obu kierunkach , jest to droga do szpitala dziecięcego , do stacji
krwiodawstwa…
Odpowiedź:
W przypadku zmiany organizacji ruchu na ul. Walecznych uwzględnimy proponowane zmiany.
21 Pomysł aby Walecznych była jednokierunkowa na tym odcinku już był i się nie sprawdził więc może
lepiej do niego nie wracać ale zachować parkowanie po jednej stronie a nie po dwóch jak teraz.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszenie uwagi, uwzględnimy ją przy wykonywaniu projektu.
22 Walecznych - jeden kierunek.
Nie podoba mi się, że auta będą parkować na zieleni i że nie będzie tych pasów zieleni. Jestem
zwolenniczką wprowadzenia ruchu jednokierunkowego oraz ograniczenia w parkowaniu – tylko dla
aut z identyfikatorem oraz parkometry dla aut spoza saskiej Kępy. Kępa to nie parking dla
pozostawiających tu auta i jadących do pracy do Centrum. Trzeba ograniczyć możliwość parkowania
przez auta spoza saskiej Kępy a nie zwiększać liczbę miejsc.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszenie uwagi, uwzględnimy ją przy wykonywaniu projektu.
23

Uwagi zgłoszone podczas dyżuru konsultacyjnego:

24 Nie wprowadzać ruchu dwukierunkowego na ul. Walecznych od ul. Londyńskiej.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszenie uwagi, uwzględnimy ją przy wykonywaniu projektu.
Walecznych (odcinek od ul. Saskiej do ul. Międzynarodowej)
Uwagi zgłoszone online:
1

Absolutnie nie zgadzam się na wycinkę żadnych drzew!!!!!!! I likwidacje zieleni na rzecz miejsc
postojowych!!!!!!
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
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2

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

3

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

4
5

nie mam uwag
Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

6

Parkowanie w zatoce przed sklepem, a nie jak oznaczone na znaku na chodniku.
Odpowiedź:
Sprawdzimy istniejące oznakowanie, w razie potrzeby wprowadzimy zmiany.

7

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

8

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

9

Ulica Walecznych na odcinku Między Londyńską, a Międzynarodową powinna być dwukierunkowa.
Ułatwiłoby to dojazd i wyjazd z okolic szpitala samochodów dowożących chore dzieci, ale przede
wszystkim samochodów ciężarowych dowożących materiały użytkowe do szpitala.
Odpowiedź:
Uważamy, że lepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie na całej długości ul. Walecznych ruchu
jednokierunkowego z utrzymaniem parkowania obustronnego .

10

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego.
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

11

W przypadku jakiejkolwiek zmiany organizacji ruchu polegającej na zatwierdzeniu projektu organizacji
ruchu, dla ulic jednokierunkowych należy bezwzględnie zastosować kontraruchu rowerowy, tj.
dopuszczenie ruchu rowerowego dwukierunkowego bez oznakowania poziomego. Projekt
dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych na Saskiej Kępie
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wygrał w budżecie partycypacyjnym na rok 2016 (Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie), na
realizację którego zabrakło środków, by wykonać go we wszystkich dopuszczonych i
zweryfikowanych elementach. CAŁOŚĆ OBSZARU KONSULTOWANEGO
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.
12

Wg mnie korzystniej zastosować parkowanie po stornie południowej ul. Walecznych jest tam więcej
punktów usługowych. Będzie łatwiejszy dostęp.
Odpowiedź:
Uważamy, że lepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie na całej długości ul. Walecznych ruchu
jednokierunkowego z utrzymaniem parkowania obustronnego.

13

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

14

wycięte zostaną drzewa na całej Saksiej Kępie, wycinać drzewa aby pozyskać miejsce parkingowe
jest zupełną głupotą. Zamiast zachęcać ludzi do wybierania alternatywnych środków transportu np.
rower lub transport miejskiego gloryfikuję się samochody, które zupełnie korkują miasto, w którym
coraz gorzej żyć.
Odpowiedź:
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.
Uwagi zgłoszone na formularzu papierowym do skrzynki konsultacyjnej:

1

Parkowanie po jednej stronie ulicy (aby Straż Pożarna i karetki mogły przejechać)
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszenie uwagi, uwzględnimy ją przy wykonywaniu projektu.

2

NIE- dla ekoparkingów, NIE – dla strefy płatnego parkowania. Może trzeba skupić się na
udostępnieniu darmowego parkingu przy Stadionie narodowym bliżej Ronda Waszyngtona a nie tylko
od strony Targowej.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
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Wandy

1

Uwagi zgłoszone online:
Chodnik jest przestrzenią dla pieszych! Jestem przeciwny wyznaczaniu miejsc postojowych na
chodniku.
Odpowiedź:
Jeżeli miejsca postojowe na chodniku zostaną urządzone, to w taki sposób aby pozostawić minimalną
wymaganą szerokość przeznaczoną tylko dla pieszych.

2

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

3

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

4

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

5

Reorganizacja w 7-8 zmniejszy miejsca parkowania przez ruch jednokierunkowy na ulicach wokół
Paryska/PlacPrzymierza. Mieszkam tu i wiem. Te 2 apartamentowce mają parking podziemny z
wolnymi miejscami i są 2 drogi PPoż obok siebie podzielone murkiem dlaczego nie jedna? Widziałam
straż sięga z jednej do obu budynków. Chyba przepisy mówią że centrum handlowe i 2 duże markety
powinny swoim klientom zapewnić miejsca parkingowe, a nie zapewniają ani jednego kosztem
mieszkańców. Czy nie można wymóc na administratorach budynków zapewnienia tych miejsc? Było
by ok około 30 miejsc więcej.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy nie może ingerować na działkach prywatnych inwestorów.

6

rozumiem ze zostanie w końcu zlikwidowany zbedny postoj taxi przy zwyciezcow i naprawiony
zdewastowany przez taksowkarzy chodnik. wskazane jest ustawienie slupkow na rogu Wandy i
Zwyciezców.parkujące na tym rogu samochody zasłaniaja widoczność skrecającym z Wandy w prawo
w Zwyciezców co sprzyja sytuacjom niebezpiecznym. szczególnie gdy srodkiem zwyciezcow jada
szybko autobusy lub sam ciezarowe.
Odpowiedź:
Proponowana zmiana zostanie uwzględniona w przypadku ewentualnej zmiany organizacji ruchu.

7

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
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Nie planujemy budowy eko-parkingów.
9

W projekcie nie uwzględniono kontraruchu rowerowego, który został wybrany przez mieszkańców i
pod nazwą "Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie", zdobył ponad 600 głosów i zajął 3. miejsce na
Saskiej Kępie w BP 2016. Takie działania są wyrazem ignorancji dla projektodawców i głosujących
Odpowiedź:
W przypadku zmiany ulic dwukierunkowych na jednokierunkowe i innych zmian związanych z
organizacją ruchu uwzględnimy wprowadzenie kontraruchu rowerowego.

10

Warto byłoby się zastanowić nad przeniesieniem postoju TAXI lub przynajmniej jego skróceniem
Odpowiedź:
Proponowana zmiana zostanie uwzględniona w przypadku ewentualnej zmiany organizacji ruchu.

11

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
Uwagi zgłoszone na formularzu papierowym do skrzynki konsultacyjnej:

1

róg Wandy - Zwycięzców – ul. Zwycięzców 30-34 ruch samochodów osobowych wyraźne
łamanie kodeksu drogowego, jazda pod prąd.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.
Zakopiańska

1

Uwagi zgłoszone online:
Brak informacji na temat parkowania na ul. Radziłowskiej.
Odpowiedź:
Ewentualne zmiany na ul. Radziłowskiej zostaną wprowadzone razem z ulicą Zakopiańską.
Wcześniej jednak zostaną skonsultowane z Samorządem Osiedla Saska Kępa.

2

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
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Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
4

Parkowanie aut na chodnikach strasznie je niszczy. Na Zakopiańskiej są w opłakanym stanie - jak to
zostanie rozwiązane?
Na Zakopiańskiej ruch jest wahadłowy - dwa samochody nie mieszczą się obok siebie. Do tego
wystają studzienki kanalizacyjne - wszyscy je wymijają i nie trudno o kolizję.W projekcie miejsca
parkingowe obejmują też kawałek ulicy, a w przedogródkach sa zainstalowane (całkiem słusznie)
metalowe barierki. Warto sprawdzić, czy będzie gdzie zjechać w razie przejazdu większego auta.
Odpowiedź:
Planowana jest przebudowa ulicy Zakopiańskiej . Elementy przez panią /Pana wymienione zostaną
naprawione a konstrukcja chodników zostanie dostosowana do ewentualnego postoju samochodów.

5

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

6

Tak jest też teraz tzn. wszyscy parkują po stronie wschodniej. Trzeba pamiętać że właściciele posesji
od strony zachodniej mają /powinni mieć prawo stawiać swoje samochody również przed posesja ( w
bramie ).
Odpowiedź:
Rozważymy możliwość wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań.
Dąbrowiecka
Uwagi zgłoszone online:

1

1. Stanowczy sprzeciw wobec likwidowania trawników pod "EkoParkingi". Trawniki należy
chronić i zabezpieczać przed parkowaniem.
2. Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Absolutny brak zgody na tzw. "eko parking".
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
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4

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

5

płatne parkowanie
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

6

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

7

Tzw. ekoparking jest złym pomysłem, ponieważ zostanie zniszczona miejska zieleń, której i tak jest
mało. Tzw. ekoparking nie zda egzaminu, wystarczy popatrzeć np. na teren wokół Credit Agricole na
skrzyżowaniu Francuskiej i Walecznych -- jest tam klepisko zamiast tzw. ekoparkingu.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

8

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy. Ekoparkingi to złe
rozwiązanie, które nie powinno być zastosowane.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

9

W przypadku jakiejkolwiek zmiany organizacji ruchu polegającej na zatwierdzeniu projektu organizacji
ruchu, dla ulic jednokierunkowych należy bezwzględnie zastosować kontraruchu rowerowy, tj.
dopuszczenie ruchu rowerowego dwukierunkowego bez oznakowania poziomego. Projekt
dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych na Saskiej Kępie
wygrał w budżecie partycypacyjnym na rok 2016 (Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie), na
realizację którego zabrakło środków, by wykonać go we wszystkich dopuszczonych i
zweryfikowanych elementach.
Odpowiedź:
Uwzględnimy proponowane rozwiązania.

10

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
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Genewska
Uwagi zgłoszone online:
1

1. Stanowczy sprzeciw wobec likwidowania trawników pod "EkoParkingi". Trawniki należy
chronić i zabezpieczać przed parkowaniem.
2. Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Ekoparkingi nie powinny być stosowane.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

4

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

5

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

6

Tereny zielone są niezmiernie istotnym elementem jakości życia w mieście. Jestem zdecydowanie
przeciwny zabieraniu ich pod miejsca parkingowe.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

7

Tzw. ekoparking jest złym pomysłem, ponieważ zostanie zniszczona miejska zieleń, której i tak jest
mało. Tzw. ekoparking nie zda egzaminu, wystarczy popatrzeć np. na teren wokół Credit Agricole na
skrzyżowaniu Francuskiej i Walecznych -- jest tam klepisko zamiast tzw. ekoparkingu.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

8

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
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Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
Uwagi zgłoszone na formularzu papierowym do skrzynki konsultacyjnej:
1 Wjazd od Wersalskiej. Ulica remontowana ostatnio w latach 60. XX wieku, proponuję wizję lokalną
przedstawicieli Urzędu po opadach deszczu. W projekcie sugeruję przywrócenie pierwotnego
przekroju ulicy/asymetrycznego/. Po stronie parzystej chodnik – 2 m. po przeciwnej chodnik – 1 m. +
1 m. żywopłotu. Parkowanie wyłącznie po stronie parzystej. Dotyczy dni powszednich – smieciarka
nie zawsze może wjechać a co w przypadku pożaru? To jest ulica „Slepa”, placyk na końcu też
zastawiony.
Odpowiedź:
Nie planujemy generalnego remontu ulicy Wersalskiej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W razie
potrzeby wykonane zostaną bieżące remonty.
2 Przeznaczenie na parkingi trawników zmieni kompletnie charakter ulicy, wpłynie b. negatywnie na
zieleń, Analiza kompletnie nie pokazuje naszych potrzeb parkingowych jako mieszkańców
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
3 Na ulicy Genewskiej wszystkie trawniki, na których brak drzew, zostają zamienione w ekoparkingi.
Żaden z mieszkańców nie wyraża na to zgody. Problemy dla ul. Genewskiej wynikają nie z braku
wystarczającej liczby miejsc parkingowych ale wykorzystywania tych miejsc przez nie mieszkańców.
W sobotę i niedzielę ( zwłaszcza rano) miejsc nie brakuje
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
4 Zamiana trawników na parking nie rozwiąże problemu przepustowości
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
5 Projekt nie uwzględnia szerokości trawników, które nie są na tyle szerokie aby zmieścić samochody,
wprowadzenie parkingu nie powoduje dwukierunkowości ulicy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Kryniczna
Uwagi zgłoszone online:
str. 93

1

Absolutny brak zgody na tzw. "eko parking".
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

2

Ekoparking powinien być usunięty z projektu ze względu na niezgodność z miejscowym planem
zagospodarowania (jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania - Art. 30 ust. 2 g)
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Ekoparkingi nie powinny być stosowane.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

4

Jestem stanowczo PRZECIW gdyż proponowany system nie rozwiąże problemu parkowania
(przyjedzie po prostu jeszcze więcej samochodów) a doprowadzi do nieodwracalnego zniszczenia
zieleni - trawników i drzew. Na planie ul. Krynicznej nie uwzglęniono faktycznie rosnących drzew.
Drzewa praktycznie stykają się koronami, i taki jest też zasięg ich korzeni. W obrębie bryły
korzeniowej nie można wybrać ziemi, gdyż spowoduje to zniszczenie korzeni i obumarcie drzewa.
Niedawno zieleń uliczna była rekultywowana, dosadzano drzewa i krzewy. Projekt jest sprzeczny z
MPZP Saskiej Kępy i ideą osiedla ogrodu>
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

5

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

6

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

7

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

8

Stanowczy sprzeciw wobec likwidowania trawników pod "EkoParkingi". Trawniki należy chronić i
zabezpieczać przed parkowaniem.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
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To zabieranie terenów zielonych i przeznaczanie ich dla samochodów. Jestem przeciwko takiemu
rozwiązaniu. Tereny zielony stanowią istotny składnik jakości życia w mieście.

9

Odpowiedź:
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.
10

Tzw. ekoparking jest złym pomysłem, ponieważ zostanie zniszczona miejska zieleń, której i tak jest
mało. Tzw. ekoparking nie zda egzaminu, wystarczy popatrzeć np. na teren wokół Credit Agricole na
skrzyżowaniu Francuskiej i Walecznych -- jest tam klepisko zamiast tzw. ekoparkingu.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

11

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
Uwagi zgłoszone na formularzu papierowym do skrzynki konsultacyjnej:

1 To ulica bez wylotu- znak taki 2-3 lata temu usunięto, by można było ją zamykać dla biegających
maratonów, czy projekt wziął pod uwagę fakt? Bo to oznacza, ze ruch jest 2 taki, czy projekt wziął pod
uwagę fakt, że dopiero 3-4 lata temu wydała gmina spore fundusze na odnowienie trawników i
dosadzanie drzew?
Odpowiedź:
Informujemy, że nie jest planowane usunięcie trawników i drzew.
2 Miejsca parkingowe są wyznaczone w miejscach gdzie rosną drzewa, a ma nie być wycinki, i dobrze,
to kto sprawdzał zadrzewienie Krynicznej i innych ulic?
Odpowiedź:
W ramach wdrożenia organizacji ruchu nie jest planowana wycinka drzew.
3 Usunięcie trawników na rzecz miejsc parkingowych nie rozwiąże problemu parkowania a zabierze
zieleń ! poza tym co wówczas z drzewami?
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.
Uwagi zgłoszone podczas dyżuru konsultacyjnego :
1 Problem z określeniem statusu miejsca legalnego i nielegalnego.
Odpowiedź:
Definicja poszczególnych miejsc została wyjaśniona podczas spotkania
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2 Niechęć do wprowadzenia nowej organizacji ruchu.
Odpowiedź:
Dziękujemy za zgłoszoną uwagę.
3 Rozważamy wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Krynicznej
Odpowiedź:
Informujemy, że rozważamy wprowadzić strefę zamieszkania.
Wąchocka
Uwagi zgłoszone online:
1

Jednokierunkowe ulice powinny być w obu kierunkach dostępne dla rowerzystów.
Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach.

2

Kategorycznie sprzeciwiam się budowie "EkoParkingów" oraz popieram wprowadzenie strefy
płatnego parkowania na całym obszarze Saskiej Kępy w celu zmniejszenia ruchu pojazdów.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

3

Nie zgadzam się na ekoparkingi, jako niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i niszczące tereny zielone, które są chlubą Saskiej Kępy
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

4

Niestety w kolejnym pytaniu o ograniczenie parkowania nie ma miejsca na uwagi - stąd pozwalam
sobie w tym miejscu napisać: na Saskiej Kępie należy moim zdaniem wprowadzić strefę płatnego
parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.

5

Sprzeciwiam się wycięciu drzew i likwidacji terenów zielonych pod parkingi.
Odpowiedź:
Nie planujemy budowy eko-parkingów.

6

Ulica jest dość szeroka, aby wyznaczyć dwukierunkowy ruch rowerowy.
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Odpowiedź:
Rozważymy wprowadzenie ruchu rowerowego w dwóch kierunkach
7

Wprowadzić strefę płatnego parkowania.
Odpowiedź:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania
działań zmierzających do utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania
wśród mieszkańców. Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego
parkowania na terenie Saskiej Kępy.
UWAGI OGÓLNE

1. Brak miejsc parkingowych na ul. Międzynarodowej. Potrzebny byłby duży nowy parking np.
ul. Walecznych przed działkami i kanałem wystawowym.
2. Brukselska - odcinek pomiędzy Lotaryńską i Rondem Wolframów- po stronie przepompowniparking. Po przeciwnej konieczne jest ustawienie znaku zakazu parkowania. Obecnie
powstają korki przy mijaniu autobusu z samochodem osobowym nie mówiąc o dwóch
autobusach lub innych większych pojazdach.
3. Nie zgadzam się na żadną likwidację trawników, zmianę ich na eko-parkingi, żadnych
ekoparkingów !!! Nie planujemy budowy eko-parkingów.
4. Zmiana ruchu na jednokierunkowych na wielu ulicach nie wydaje mi się uzasadnione
5. Zaznaczanie legalnych miejsc parkingowych też nie ma sensu
6. Problem parkowania można (częściowo ) rozwiązać po prostu egzekwując istniejące przepisy
7. Parkowanie tylko dla mieszkańców niektórych ulic zdaje się uzasadnione
8. Uważam, że należy utworzyć duży parking dla mieszkańców ulicy Międzynarodowej i okolic
ul. Walecznych przed kanałkiem. Już w tej chwili nie ma gdzie parkować a powstają kolejne
budynki i ilość samochodów wzrasta
9. Ulica Lotaryńska- od odcinka Brukselskiej do Saskiej zlikwidować parkowanie na trawniku
10. Ulica Zwycięzców 30-34 ruch samochodów osobowych wyraźne łamanie kodeksu
drogowego, jazda pod prąd, róg Wandy – Zwycięzców
11. Wprowadzenie strefy ograniczonego ruchu i płatnego parkowania dla parkujących na terenie
SK, wyłączywszy
mieszkańców ( z identyfikatorami)
12. Wprowadzić płatne parkowanie na terenie całej Saskiej Kępy
13. Nadmiar ulic jednokierunkowych zwiększa ruch na ulicy samochodów zmuszonych jeździć
objazdami
14. Ulica Międzynarodowa w 2/3 nie jest ulicą podległą pod ZDM bo nie jeździ po niej autobus.
Zamieszkuje ją ponad 4500-5000 mieszkańców. Dzielnica na dzień dzisiejszy nie ma dla nich
nic do zaproponowania. Jak długo tak będzie?
15. Trzeba wprowadzić płatne parkowanie – to jedyny sposób żeby ograniczyć liczbę
parkujących samochodów. Nie zwiększajmy miejsc – ograniczmy samochody osób spoza
dzielnicy
16. Wprowadzić strefę wjazdu tylko dla mieszkańców. Pozostali – pracownicy biur itp.
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17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.

Pozostawiają samochody na placu pod Stadionem i dalej jadą autobusami lub idą pieszo
Zasada ogólna- parkowanie jest dozwolone tylko na miejscach wyznaczonych do
parkowania, parkomaty na Francuskiej, Paryskiej, Zwycięzców, na pozostałych ulicach
parkowanie i wjazd z identyfikatorem
Gdzie jest policja i straż miejska! Żadne rozwiązanie nie zadziała jak obecne przepisy nie są
egzekwowane, stały patrol SM i drogówki na SK
wprowadzenie SPP wg analizy liczba miejsc postojowych zmniejsza się o jedynie 297 miejsc
postojowych
należy poprawić komunikację z parkingiem przy Stadionie Narodowym
należy poszerzyć strefę identyfikatorów SK na całą Saską Kępę
bardzo ważne by zachować powierzchnię trawników! tzn. żeby nie zmieniać ich w ekoparkingi, ważne też by zachować jak najwięcej zieleni.
parkowanie tylko na miejscach dozwolonych, parkomaty na ul. Francuskiej, paryskiej i
Zwycięzców, na pozostałych ulicach – wjazd z identyfikatorami
proszę nie zmniejszać ilości zieleni, nie wprowadzać miejsc parkingowych kosztem
trawników.
parkowanie tylko na miejscach dozwolonych, parkomaty na ul. Francuskiej, paryskiej i
Zwycięzców, na pozostałych ulicach wjazd z identyfikatorem,
wprowadzić strefę płatnego parkowania koniecznie !
nie likwidować zieleni i nie wycinać drzew!
Eko-parkingi to degradacja zieleni, parkowanie na korzeniach drzew skutkuje niszczeniem
drzew i zasychaniem.
NIE- dla eko-kratek.
Wprowadzić strefę płatnego parkowania
Wprowadzić strefę płatnego parkowania
Ratować zieleń i drzewa
Nie- dla parkingu na końcu Jakubowskiej, trzeba ograniczyć ilość samochodów na Saskiej
Kępie a nie zapraszać tu więcej kierowców !
Na ul. Rzymskiej powstały ostatnio biura , do nich przyjeżdżają samochody , parkują
gdziekolwiek
Nie robić zielonych parkingów.
Saska Kępa dla ludzi a nie dla samochodów
To absurd. Wszystkie imprezy stadionowe i nad Wisłą parkują na Kępie a co z 200 ha
parkingu pod Stadionem. Wszystkie fimy i ich pracownicy powinni mieć tańsze
parkowaniepod Stadionem – pomyśleć o zachętach, rozmawiać ze Stadionem. Kępa to
miejsce ży7cia dla mieszkańców – identyfikatory tak + 2 dla gości, reszta płatna
Jeżeli takie ograniczenie parkowania miałoby obowiązywać ważne żeby 1) mieszkańcy mogli
swobodnie parkować na całej Saskiej Kępie a nie tylko w pobliżu swego domu 2) zdobycie
identyfikatora było proste tzn. np. żeby osoba zameldowana/zamieszkała na Saskiej Kępie
mogła wskazać samochód, którym jeździ nawet jeśli nie jest właścicielem
UWAGA – należy rozszerzyć strefę SK dla całej Saskiej Kępy
Jestem za strefą płatnego parkowania
Parkowanie powinno być płatne bo np. 3 godzinne można zatykać za szybę kwit od której
godz. się parkuje, brak kwitu- mandat, przekroczenie 3 godz. – opłata, inne rozwiązanie
płatne wymarcie dzielnicy (klienci restauracji itp.)
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42. Ograniczyć parkowanie tranzytowe jadących do pracy do Centrum oraz najazd popołudniowy
do restauracji. Tylko bezpłatne parkowanie - NIE dla strefy płatnego parkowania!
43. Analizą powinna objęta być cała Saska Kępa – także ulice ZDM-owskie i także SK po
południowej stronie Trasy.
44. Wszędzie, gdzie to możliwe, należy sprawdzić możliwość przesunięcia znaków pionowych
np. bliżej latarni lub drzew – tak, aby nie stały one na środku pustej przestrzeni zabierając np.
jedno miejsce postojowe.
45. W dokumencie brak informacji o kosztach wprowadzenia poszczególnych rozwiązań.
46. Pomysł „ekoparkingu” na końcu ulicy Jakubowskiej należy odrzucić – jeśli koniecznie trzeba
go realizować, to wyłącznie w obszarze pod estakadą z Wału Miedzeszyńskiego do alei
Księcia Józefa Poniatowskiego. Tym niemniej tworzenie tego parkingu w ogóle jest
ryzykowne, bo w przyszłości spowoduje presję na stworzenie wjazdu z Wału
Miedzeszyńskiego na ten parking, co pogłębi istniejący dziś problem masowego
przyjeżdżania pojazdów spoza Saskiej Kępy na jej obszar w celu wielogodzinnego
parkowania.
47. Należy zbadać zgodność proponowanych rozwiązań z MPZP oraz skonsultować je z SKZ –
szczególnie dotyczy to postulatu zamiany trawników w tzw. „ekoparkingi”.
48. Warte rozpatrzenia są postulaty „strefy zamieszkania” na ślepych odcinkach ulic, warto
jednak dodać informację dla mieszkańców jakie są konsekwencje wprowadzenia takiej strefy.
49. Warte rozpatrzenia są postulaty tworzenia dodatkowych przejść dla pieszych i
wymalowywania znaków poziomych na małych uliczkach. Przejścia dla pieszych szczególnie
wskazane przez Walecznych, Obrońców i Zwycięzców (
http://kepa.waw.pl/interpelacje/2016_interpelacje_i_pisma_i_odpowiedzi/201602_oznakowani
e_poziome_przejsc_dla_pieszych_pismo.JPG ). Konieczne jest wymalowanie przejścia dla
pieszych w ciągu ulicy Saskiej przez ulicę Adampolską, o co wnioskował Samorząd
Mieszkańców już dwukrotnie. Warto też wytyczyć przejście dla pieszych przez ulicę
Berezyńską w ciągu ulicy Elsterskiej.
50. Warto zachować dwukierunkowość ulicy Walecznych na odcinku Nobla-Saska.
51. Słuszny jest postulat likwidacji powtarzających się znaków ograniczenia prędkości do 30km/h
na ulicy Katowickiej w sytuacji, gdy ulica jest położona w strefie „TEMPO 30”.
52. Na ulicy Obrońców (odcinek między Francuską a Nobla) należy skończyć z parkowaniem
skośnym, gdyż oznacza ono zabieranie znacznej przestrzeni pieszym. Jeśli wprowadzony
zostanie jeden kierunek ruchu, to po północnej stronie ulicy należy wyznaczyć miejsca
postojowe równoległe między drzewami (i tam zamienić chodniki na zatoczki asfaltowe w
poziomie jezdni), a po południowej stronie ulicy wyznaczyć miejsca postojowe równoległe na
jezdni. Jednocześnie na tym odcinku ulicy należy wprowadzić ograniczenie prędkości do 30
km/h.
53. Również odcinek ul. Walecznych między Francuską a Saską powinien mieć ograniczenie
prędkości do 30 km/h.
54. Na ulicy Nobla między Obrońców a Walecznych parkowanie powinno odbywać się na jezdni
po zachodniej stronie ulicy – tak jak obecnie. Na skrzyżowaniu z ulicą Walecznych warto
wytyczyć przejście dla pieszych przez ulicę Nobla – po wschodniej stronie skrzyżowania.
55. Ulica Brazylijska – ustawianie dodatkowych znaków pionowych jest zbędne – sytuacja na tej
ulicy jest czytelna.
56. Należy rozważyć udrożnienie ślepej uliczki od ul. Meksykańskiej do ul. Kubańskiej.
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57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.

Przegrodzona jest krawężnikiem i słupkami.
Warto wytyczyć nowe przejście dla pieszych przez ul. Zwycięzców na wysokości ul. Styki.
Należy rozważyć ustawienie znaków prowadzących do Szpitala Dziecięcego od Wału
Miedzeszyńskiego, Al. Stanów Zjednoczonych i Al. Waszyngtona.
Wskazane jest wytyczenie brakującego przejścia na skrzyżowaniu ul. Francuskiej z ul.
Zwycięzców (pl. Przymierza).
Konieczna jest wymiana progów zwalniających ułożonych z kostki progi gumowe U-16 (jak na
ulicy Styki na odcinku między ul. Walecznych a Obrońców).
Skrzyżowanie Nobla i Obrońców – warto wytyczyć przejścia dla pieszych na wszystkich
relacjach, rozważyć można też przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie z wyniesioną
powierzchnią.
Konieczne jest obniżanie krawężników na przejściach dla pieszych, gdzie tylko się da.
Istniejąca strefa „Tempo 30” powinna objąć cały kwartał aż do ulicy Zwycięzców i Saskiej
(łącznie z ulicą Francuską, z wyłączeniem Zwycięzców i Saskiej).
Identyfikatory nie tylko dla pojazdów z rejestracją SK lecz dla wszystkich zameldowanych na
Saskiej Kępie.

Odpowiedź:
Dziękujemy za wszystkie uwagi dotyczące proponowanych rozwiązań na poszczególnych ulicach.
Wszystkie z nich zostaną szczegółowo przeanalizowane i w miarę możliwości wdrożone.
Jednocześnie informujemy, ze w wyniku przeanalizowanych uwag Urząd Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy nie wprowadzi eko-parkingów na terenie Saskiej Kępy, dodatkowo nie zostaną
zlikwidowane tereny zielone oraz nie zostaną wycięte drzewa . Uwagi dotyczące organizacji ruchu na
ulicach nie będących w zarządzie dzielnicy np. ul. Międzynarodowej, Francuskiej, Paryskiej, Saskiej,
Zwycięzców zostaną przekazane do właściwych jednostek zarządzających drogami . W związku ze
zgłoszonymi postulatami dotyczącymi utworzenia strefy płatnego parkowania, Urząd Dzielnicy PragaPołudnie m.st. Warszawy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania działań zmierzających do
utworzenia strefy płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania wśród mieszkańców.
Podjęte zostaną działania związane z utworzeniem strefy ograniczonego parkowania na terenie
Saskiej Kępy.
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UWAGI DOTYCZĄCE
STREFY OGRANICZONEGO PARKOWANIA

Oprócz zgłaszania uwag dotyczących rozwiązań organizacji ruchu na poszczególnych ulicach Saskiej Kępy,
podczas konsultacji była również możliwość odniesienia się do pytania dot. strefy ograniczonego parkowania,
które zostało postawione w następujący sposób:
„Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy proponuje wprowadzenie na obszarze Saskiej Kępy
strefy ograniczonego parkowania. Oznaczałoby to, że w dni powszednie w wyznaczonych godzinach,
w strefie parkować mogliby wyłącznie mieszkańcy Saskiej Kępy, posiadający identyfikator zezwalający
na parkowanie (SK). Strefa ograniczonego parkowania nie obowiązywałaby w weekendy oraz święta.
Czy jest Pan(i) za wprowadzeniem tego ograniczenia? „
Powyższe pytanie zostało umieszczone zarówno w formularzu papierowym jak i w formularzu on-line.

W odpowiedzi – „za” wprowadzeniem ograniczenia opowiedziało się 188 osób, za tym aby „nie” wprowadzać
ograniczenia było 41 osób.
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Ponadto na pytanie;
„W jakich godzinach, w dniach powszednich takie ograniczenie powinno obowiązywać?”
udzielono następujących odpowiedzi:

W jakich godzinach, w dniach powszednich powinna obowiązywać
strefa ograniczonego parkowania?
40%
30%
20%
10%
0%

Godzina otwarcia (N=188)
Godzina zamknięcia (N=188)
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Dodatkowo zgłoszono następujące uwagi opisowe :
Lp.

Uwagi opisowe

1

Jedyna skuteczna forma wyeliminowania obcych samochodów jest płatny parking i parkometry!!!!
Trzeba to wprowadzić, jest to sprawdza się w innych częściach Warszawy, Straż miejska nie
będzie kontrolowała identyfikatorów, będzie to co zwykle

2

Trzeba jednak wprowadzić jeszcze możliwość parkowania dla pracowników firm mających
siedziby na Saskiej Kępie.

3

Strefa ZK w godz. 8-18, obowiązkowo w weekendy, kiedy to Angorska staje się parkingiem dla
Parku Skaryszewskiego oraz Stadionu Narodowego. Ograniczenia w ruchu są zbyt późno. Do
wskazanych miejsc jest doskonały dojazd komunikacją miejską i nie ma potrzeby blokowania ulic

4

Strefa ZK w godz. 9-16aby wyeliminować ruch powszedni typu P+R, a nie eliminować ruchu
komercyjnego (szczególnie wokół Francuskiej).

5

Całą dobę gdyż np. Na ul. Międzynarodowej teraz o każdej porze dnia nie ma miejsc
parkingowych, są zajęte przez "obce" rejestracje

6

Całą dobę i cały tydzień. Należy też wprowadzić strefę płatnego parkowania

7

Całą dobę. Należy wprowadzić płatne parkowanie.

8

Co najmniej od 6 rano kiedy pojawiają się pierwsi podwarszawiacy do ok 20. jeżeli chodzi o ul.
Meksykańską to ze względu na wyższą uczelnię przydałoby się rozwiązanie umożliwiające
parkowanie mieszkańcom właśnie w sob i niedz. bowiem w te dni przyjeżdża dużo

9

Dni powszednie, od 7.00 do 10.00. Ale na obszarze całej Saskiej Kępy, także po południowej
stronie Trasy Łazienkowskiej.

10

Dyskusyjne, ale to może być dobry pomysł. Proponuję godziny: 7.00-11.00. Ważne, by osoba
zameldowana (itp.) na Saskiej Kępie mogła wskazać samochód, którym jeździ (nawet jeśli nie jest
właścicielem).

11

Jak najbardziej na tak. W zasadzie całodobowo gdyż jest wielu przyjezdnych pozostawiających
(blokujących innym możliwość czasowego zaparkowania) samoch. od pon do piątku a
powracających do domu na sob i niedz.

12
13

Jestem przeciwna opłatom za parkowanie dla osób zatrudnionym w okolicy
JESTEM ZA WPROWADZENIEM PARKOMETRÓW I PŁATNEGO PARKOWANIA !!!!!!

14

Kluczowym jest wprowadzenie ograniczenia w weekendy właśnie, kiedy to następuje najazd
samochodów przy okazji różnych imprez na stadionie.

15

Na stałe
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16

Nie jestem za ograniczeniem w takiej formie. Dzielicie mieszkańców na tych lepszych z Paryskiej
do al. Stanów.. i tych do Wersalskiej. Organizujecie tym drugim regularny parking pod domami.
Nie można podciągnąć pod strefę jeszcze kawałka? Czy tylko od lin

17

Nie jestem za tą zmianą

18

Nie powinno

19

Nie powinno

20

Nie powinno być ograniczeń

21

Nie powinno być takiego ograniczenia

22

Nie powinno obowiązywać zawsze

23

Nie powinno obowiązywać. Wystarczy strefa płatnego parkowania.

24

Nie powinno obowiązywać

25

Nie uważam tego za dobre rozwiązanie. Może należy rozważyć zbudowanie parkingu pionowego i
zwiększenie ilości ścieżek rowerowych.

26

27

Nonsensem jest wprowadzanie ograniczenia na obszarze osiedla wzdłuż ulicy Międzynarodowej
oraz wzdłuż ulicy Francuskiej. Spowoduje to odpływ ludzi zostawiających pieniądze w lokalach na
Francuskiej i uniemożliwi odwiedziny rodzin. Zakaz może mieć sens w m
Np. 8-10 i 15-17, tak aby wyeliminować parkujących przyjezdnych, którzy udają się do pracy w
Centrum. Biorąc pod uwagę koszt oraz łatwość wprowadzenia tego ograniczenia należałoby
rozpocząć od wprowadzenia tegoż ograniczenia na początek

28

Od wczesnego ranka do wieczora.

29

Ograniczenie nie spełni oczekiwań. Tylko strefa płatnego parkowania ograniczy ilość parkujących
samochodów na tym terenie.

30

Ograniczenie w takich godzinach, jak w obecnej strefie ograniczonego parkowania

31

Poniedziałek - piątek w godzinach 6-12 oraz w dni imprez na stadionie narodowym minimum
4godziny przed otwarciem bram (rozpoczęciem wpuszczania osób na dane wydarzenie)

32

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

33

Powinno wprowadzić się Strefę Płatnego Parkowania

34

w żadnych zdecydowanie

35
36

W żadnych: nie można zamknąć całej dzielnicy dla przyjezdnych. Czasem ktoś mnie odwiedza czy mam mu powiedzieć, że nie może przyjeżdżać samochodem?
W żadnych. Racjonalnym sposobem ograniczenia zalewu samochodów są a) płatne parkowanie i
b) egzekwowanie prawa.

str. 104

37

Wcale

38

Wogóle

39

Bez ograniczeń

40

Bez ograniczeń

41

Bez ograniczeń

42

Bez ograniczeń

43

Bez ograniczeń

44

Bez ograniczeń

45

Bez ograniczeń

46

Bez ograniczeń

47

Bez ograniczeń

PODSUMOWANIE

Konsultacje społeczne dotyczące uporządkowania parkowania na Saskiej Kępie spotkały się z ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców. W spotkaniach i dyżurach konsultacyjnych uczestniczyło ponad 80
mieszkańców. Dodatkowo, zgłoszono ponad 700 uwag dotyczących proponowanych rozwiązań organizacji
ruchu. Wszystkie z nich zostaną szczegółowo przeanalizowane i w miarę możliwości będą sukcesywnie
wdrażane w kolejnych latach.
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dotyczącym utworzenia na terenie Saskiej Kępy strefy
ograniczonego parkowania, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, we współpracy z Biurem Polityki
Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy, podejmie działania zmierzające do realizacji tych postulatów.
Jednocześnie w związku ze zgłoszonymi postulatami dotyczącymi utworzenia strefy płatnego parkowania,
Urząd Dzielnicy nie planuje w najbliższym czasie podejmowania działań zmierzających do utworzenia strefy
płatnego parkowania ze względu na podzielone zdania wśród mieszkańców.
Dodatkowo informujemy, że w wyniku wdrażania proponowanych rozwiązań nie zostaną zlikwidowane tereny
zielone oraz nie zostaną wycięte drzewa. Nie planujemy też budowy eko-parkingów.
Jednocześnie informujemy, że zebrane uwagi dotyczące organizacji ruchu na ulicach nie będących w
zarządzie dzielnicy tj. Międzynarodowej, Francuskiej, Paryskiej, Saskiej, Zwycięzców zostaną przekazane do
właściwej jednostki zarządzającej.
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