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W nawiązaniu do interpelacji Nr 115 z dnia 7 czerwca 2016 roku W sprawie

uciąiliwoŚci związanej z działalnością |okaIu gastronomicznego ,,Przystan'' uprzejmie

informuję, Że Spotka F|NALS 11 zawarła umowę najmu lokalu uzytkowego U-1

w budynku przy u!. Zie|enieckiej 2D zZakładem Gospodarowania NieruchomoŚciami

w Dzielnicy Praga-Potudnie, natomiast teren, flo ktorym zorganizowano ogrodek
gastronomiczny, plac zabaw i teren rekreacyjny został przez Spotkę wydzieżawiony

od Delegatury Biura Gospodarki NieruchomoŚciami w Dzielnicy Praga.Południe.

ZGN w dniu 24 czerwca 2016 r. oraz Delegatura BGN w dniu 21 lipca 2016 r.

W godzinach wieczornych dokonali kontroli właŚcicielskiej i wykonywanla umowy

dzierŻawy pzedmiotowego terenu. W obydwu przypadkach, podczas kontro|i nie

stwierdzono uchybien W przestrzeganiu poządku. Ustalono, Że nagtoŚnienie kina

Ietniego nie jest styszalne od strony Jeziorka Kamlonkowskiego i nie było teŻ

wykorzystywane żadne inne nagłośnienie w bezpoŚrednim sąsiedztwie kawiarni na

wydzierŻawio nym te re n ie.

Ponadto, Społka F|NALS 11 uruchomita i prowadzi W tym miejscu

wypoiycza|nię kajakow i rowerow wodnych.

Niemniej jednak, zarÓwno ZGN, jak i De|egatura BGN w związku ze zgtoszoną

przez Panstwa skargą wystosowały do Spotki FlNALS 11 pisma pzypominające

o koniecznoŚci przestrzegania warunkow umow.

Jednocześnie informuję, Że w okresie od 1 ma1a 2016 r. do 20 czerwca 2016 r.

Komenda Rejonowa Pollcji Warszawa Vll odnotowała 3 intenruencje, ktore dotyczyły



pzedmiotowej kawiarni i związane były z zakłocaniem ciszy nocnej.

W dwÓch przypadkach po|icjanci nie potwierdziIi zaktÓcania, a osoba zgltaszĄąca

zostata poinformowana o mozliwoŚci zltoŻenia oficjalnego zawiadomienia

o wykroczeniu, w jednym pzypadku kierownik lokalu zostat pouczony przez

intenrueniujących policjantow. Dotychczas do KRP Warszawa VI| nie wpłynęło

oficja|ne zawiadomienie od mieszkancow o wykroczeniu i w związku z tym nie jest

prowadzone zadne postępowanie dotyczące zakłocania ciszy nocnej.

Straz Miejska m.st. Warszawy odnotowała natomiast 1 intenruencję, ktÓra dotyczyła

głoŚnej muzyki dochodzącej z musz|i koncertowej znajdującej się rÓwniez w Parku

Skaryszewskim.

Nadmieniam, Że rejon kawiarni ,,Przysta '' oraz całego Jezlorka Kamionkowskiego

zostat objęty zarÓwno przez słuzby patrolowe Po|icji, jak i strainiktiw mlejskich

kontrolami w zakresie parkowania pojazdow, hałasu i zakłocania ciszy nocnej.

T
. P

z
ŁUDNIE

U R
NICY  P
u. sr. wA


