Burza wokół szlabanów na Miklaszewskiego. „Ankieta nie
oddaje rzeczywistego poparcia”
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Spółdzielnia „Imielin” rozpoczęła montaż szlabanów w enklawie przy Miklaszewskiego.
Mają uwolnić mieszkańców od natłoku samochodów. Tymczasem wśród części
lokatorów budzą opór.
Po zamknięciu większej części parkingu przy Centrum Onkologii enklawa przy ul. Miklaszewskiego
zamieniła się w parking dla pacjentów. To ogromny problem dla mieszkańców, którzy sami nie mają
gdzie zaparkować. Chcąc przeciwdziałać natłokowi samochodów, spółdzielnia „Imielin” na wjazdach
na osiedle postanowiła postawić szlabany. Kilka dni temu rozpoczął się ich montaż. Łącznie
powstanie pięć zapór - cztery wzdłuż ul. Dereniowej i jedna przy od strony ul. Gandhi. Jednak nie
wszyscy mieszkańcy sobie ich życzą.
- Mieszkańcy są mocno podzieleni. Nie wszyscy wypełnili ankiety, więc podział głosów nie
odzwierciedla rzeczywistego poparcia dla tego pomysłu - pisze do nas pani Malwina.

Wjazd na wysokości Dybowskiego 1.

Chodzi o ankiety przygotowane przez spółdzielnię w październiku zeszłego roku. To na ich podstawie
podjęto decyzję o instalacji szlabanów. Nawet jeśli nie wszyscy je wypełnili, to - jak zaznaczają
władze SMB „Imielin” - każdy miał szansę się wypowiedzieć. Natomiast wynik był jednoznaczny.
- Większość osób opowiedziała się za szlabanami - oznajmia wiceprezes SMB „Imielin” Tomasz
Roślik.

Wzrost kosztów? Nic z tych rzeczy
Kością niezgody pozostaje jeszcze kwestia pieniędzy. Do otwarcia szlabanów mieszkańcy będą
potrzebowali specjalnej karty. Co miesiąc użytkownicy będą płacić za nią ok. 15 złotych na poczet
utrzymania szlabanów i monitoringu.
- To prawie trzy razy więcej od podawanej w ankiecie kwoty! - zwraca uwagę oburzona mieszkanka.

Wjazd na wysokości Miklaszewskiego 14a.

Skąd taki wzrost kosztów? Otóż - jak tłumaczy wiceprezes Roślik - to nie jest to wzrost. Zmianie
uległ sposób naliczania opłat. W ankiecie spółdzielnia zakładała, że za utrzymanie szlabanów zapłacą
wszyscy mieszkańcy enklawy. Kwota miała zostać uzależniona od metrażu mieszkania. Ta metoda już
w listopadzie zeszłego roku budziła kontrowersje, o czym pisaliśmy tutaj.
- Znaleźliśmy bardziej sprawiedliwy sposób na utrzymanie szlabanów. Wychodzimy naprzeciw
osobom, które nie będą z nich korzystać. Dlaczego ktoś, kto nie ma samochodu, ma płacić za ich
utrzymanie? Zapłaci jedynie za ich montaż, do czego zobowiązuje prawo - tłumaczy zmiany
wiceprezes SMB „Imielin”.

Wjazd na wysokości Miklaszewskiego 4.

Za szlabany zapłacą więc jedynie osoby zainteresowane parkowaniem pod swoim blokiem. Skoro
zmieniły się warunki, to czy spółdzielnia nie powinna jeszcze raz zapytać mieszkańców o zdanie?
Ewentualna zmiana zdania mieszkańców byłaby kłopotliwa dla spółdzielni - wykonawca został już
wybrany i podpisano z nim umowę. Wiceprezes SMB „Imielin” zapewnia jednak, że
zainteresowanych kartą nie brakuje.
- Dzisiaj mieliśmy już 15 osób. Wszyscy przyznają, że szlabany to świetny pomysł - przekonuje
Tomasz Roślik.

Wjazd na wysokości Miklaszewskiego 6.

Karty będzie można odebrać od 13 czerwca. Wcześniej należy wypełnić wniosek o jej wydanie i ją
opłacić. Koszt wydania jednej karty to 34 zł - to cena za jej wyprodukowanie i zaprogramowanie. Na
jedno mieszkanie będzie można dostać dwie sztuki. Zamknięcie enklawy planowane jest na 1 lipca,
zaś opłaty będą obowiązywać od 1 września.
- To taki bonus od wykonawcy. W ciągu tych dwóch miesięcy będziemy jeszcze sprawdzać, czy
wszystko działa i czy jest tak, jak powinno być - mówi wiceprezes Roślik.

Parking tylko dla mieszkańców?
Pozostaje jeszcze kwestia odwiedzin. Czy osoby, które przyjadą z wizytą do mieszkańców osiedla nawet tych, którzy karty do szlabanów nie będą posiadać - będą musieli płacić za wjazd lub szukać
miejsca gdzie indziej?
- Regulamin nie jest jeszcze do końca opracowany. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby osoba, która
przyjedzie tutaj raz na jakiś czas w odwiedziny, musiała płacić. Nie grodzimy się, a jedynie
ograniczamy dostęp osobom z zewnątrz, aby nasi mieszkańcy byli bezpieczniejsi - zauważa Tomasz
Roślik.
Spółdzielnia będzie się jednak bacznie przyglądać kto i jak często chce parkować na osiedlu. Służyć
ma temu monitoring.
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