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Koniec z samowolką. Motocykle i skutery na jednym z osiedli przy al. KEN można parkować
tylko w wyznaczonym miejscu. Zarząd wspólnoty poszedł na rękę lokatorom, którzy mieli
dość jednośladów przed wejściem do klatki. Czy podobne zasady powinny zostać
wprowadzone w innych miejscach Ursynowa?
Problemy z parkowaniem samochodów znane są nie tylko mieszkańcom Ursynowa. Wydawałoby się,
że o wiele łatwiej mają właściciele jednośladów, którzy swój motocykl lub skuter mogą postawić
prawie wszędzie. Mieszkańcy osiedla przy al. KEN 49 mieli dość parkowania skuterów i motocykli
gdzie popadnie. Zarządca nieruchomości - jako pierwszy na Ursynowie - wprowadził więc
ograniczenia.
Ze względu na skargi i wnioski mieszkańców osiedla w zakresie nieuporządkowanego
parkowania motocykli i pojazdów jednośladowych, zwracamy się z prośbą o ich
parkowanie w miejscu wskazanym
- poinformowała mieszkańców administracja.
Coraz większa popularność jednośladów, w tym skuterów i motocykli powoduje, że mieszkańcy

zaczęli narzekać na pozastawiane przejścia.
- Na prośbę lokatorów zarząd wspólnoty podjął decyzję o wyznaczeniu miejsca do parkowania obok
lokalu usługowego i mam nadzieję, że właściciele się do tego dostosują, jeśli nie - będziemy wzywać
straż miejską - wyjaśnia administracja wspólnoty przy KEN 49, firma Ad-bud.

Sporadyczne przypadki?
Sprawdziliśmy czy inne osiedla też mają problem z jednośladami i czy planują wprowadzenie nowych
zasad parkowania motocykli i skuterów.
- Sporadycznie zdarzają się takie sytuacje, że ktoś postawi motocykl blisko wejścia do budynku, ale
po zwróceniu uwagi szybko przeparkowuje. Sporo osób trzyma pojazdy w w budynkach, są tam takie
małe miejsca, gdzie mieszczą się i nie przeszkadzają innym - mówi Andrzej Grad, członek zarządu
spółdzielni "Wyżyny".
Podobnie w spółdzielni "Stokłosy" - skala problemu jest niewielka. - Nie ma więc planów, by sprawę
parkowania jednośladów regulować specjalnymi zarządzeniami - informują "Stokłosy".
Zmiany szykują się za to w spółdzielni "Na Skraju". W przyszłym roku ma zostać wprowadzona nowa
organizacja ruchu na osiedlowych uliczkach.
- Większy problem mamy z parkowaniem aut, co nie znaczy, że zawsze mieszkańcy zostawiają
swoje motocykle i skutery w odpowiednich miejscach. Niestety, wielu kierowców
lekceważy obowiązującą u nas organizację ruchu i blokuje samochodami dojazd np. karetki, czy
straży pożarnej. W związku z tym stworzymy nową koncepcję, która uzdrowi sytuację - mówi Marek
Żerdecki z działu eksploatacji SM "Na Skraju".
Zmian nie planuje "Osiedle Kabaty", gdzie również nie ma problemu z jednośladami. Dlaczego tak
jest tłumaczy prezes tej spółdzielni.
- Motocykliści znani są z tego, że dbają o swoje pojazdy i nie zostawiają ich w przypadkowych
miejscach. Wiem o tym, bo sam jeżdżę na motocyklu! - kwituje Andrzej Kornacki, prezes spółdzielni
"Osiedle Kabaty".
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