To koniec całodobowej poczty przy Belgradzkiej. Budynek do
rozbiórki
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Całodobowa poczta przy Belgradzkiej skraca godziny pracy. Od kiedy dzielnicę opanowały
paczkomaty, urząd Poczty Polskiej na Natolinie przestał wyrabiać normy sprzedażowe. Od
stycznia do końca marca otwarty będzie do godz. 21, a później budynek przy ul.
Belgradzkiej zostanie wyburzony.
Budynek przy ul. Belgradzkiej 42 został wybudowany prawie 30 lat temu. Od samego początku swoją
filię ma tu Poczta Polska, był też posterunek policji, przychodnia czy siedziby różnych stowarzyszeń.
Z czasem obiekt stojący przy samym wyjściu z metra przestał wyglądać reprezentacyjnie. Działka
stała się również zbyt cenna, aby była zajmowana przez niski pawilon.
- Ze względu na bardzo wysokie koszty i nieopłacalność remontu powstał pomysł wyburzenia tego
budynku i postawienia w jego miejscu ośmiopiętrowego bloku mieszkalnego z zapleczem na lokale
użytkowe - mówi Andrzej Grad, członek zarządu spółdzielni "Wyżyny" i pomysłodawca rozbiórki
pawilonu.
Spółdzielnia "Wyżyny" zaplanowała w nowym budynku 39 mieszkań oraz 65 miejsc postojowych (54
w garażu podziemnym i 11 na zewnątrz) oraz 18 stojaków na rowery. Władze “Wyżyn” od 1 marca
2021 r. mają już pozwolenie dzielnicy na wyburzenie budynku przy Belgradzkiej 42.

Poczta zostanie, ale nie 24/24
Mimo planów rozbiórki obiektu poczta pozostanie na Natolinie. Po rozpoczęciu prac urząd zostanie
przeniesiony do Natolińskiego Ośrodka Kultury, a później wróci na stare miejsce, jednak do nowego
budynku.
- W pierwszym kwartale 2022 roku planowane jest przeniesienie placówki do lokalizacji tymczasowej
w Natolińskim Ośrodku Kultury, przy ul. Na Uboczu 3. Docelowo i według dotychczasowych ustaleń,
chcielibyśmy, aby placówka funkcjonowała w nowo wybudowanym obiekcie pod aktualnym adresem mówi rzecznik Poczty Polskiej Justyna Siwek.
Do czasu przeprowadzki zarząd poczty postanowił skrócić godziny funkcjonowania placówki przy
Belgradzkiej. Dotychczas całodobowa poczta od 3 stycznia będzie czynna od poniedziałku do soboty
w godz. 8-21, a w niedzielę od 10 do 16.
- Decyzja o zmianie czasu pracy urzędu pocztowego podyktowana jest wieloma czynnikami i podjęta
została po wnikliwej analizie zebranych danych, m.in. sprzedażowych czy natężenia ruchu w
niestandardowych godzinach pracy placówki. Warto zaznaczyć, że obecne uwarunkowania rynkowe
wymuszają zmiany funkcjonowania na wielu przedsiębiorcach - dodaje rzecznik Poczty Polskiej.
Mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z nocnych usług poczty, będą musieli się udać do
centrum (ul. Świętokrzyska 31/33) lub na Pragę Północ (ul. Targowa 73). Na tych, którzy nie boją się
nowoczesnych rozwiązań do końca marca będą mogli skorzystać z
całodobowych samoobsługowych automatów pocztowych przy Belgradzkiej - można w nich przez
całą dobę nadawać i odbierać listy i paczki. Przez 24 godziny będzie wciąż funkcjonował kiosk
pocztowy, urządzenie oddawcze, bankomat oraz wpłatomat.
Źródło: https://haloursynow.pl/artykuly/to-koniec-calodobowej-poczty-przy-belgradzkiej-budynek-do-rozbiorki,18944.htm

