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Doróta Jankowska-Lamcha

Przewodnicząca Rady

i Zarządu osied la Kam ionek

w odpowiedzi na in

nad Jeziorkiem Kamionkowskim |oka|u gastronomicznego niniejszym wyjaśniam.

Przedmiotowy |okaI wykorzystywany jest zgodnie z zawartą umową

\,zprzeznaczeniem na prowadzenie działa|ności w zakresie kawiarnia-gri|| barek'

Umowa najmu nie przewiduje ram czasovlĄ/ch w których winna być prowadzona

działa|nośÓ. Niemniej jednak umowa najmu nakłada na najemcę obowiązek nie

zakłócania spokoju mieszkańcom oko|icznych nieruchomości oraz wprowadza zakaz

używania insta|acji i urządzen nagłaśniających pomiędzy godziną 22.00 a 7'00.

Dotychczas do Zakład u Gospoda rowa n ia N ieruch omoŚciam i w Dzie| nicy Praga-

Południe nie wpłynęĘ Żadne skargi mieszkańców oko|icznych budynków zwlązane

z działa|nością kawia rn i'

W ubiegtym roku, ZGN wystąpił do Policji oraz Strazy Miejskiej z zapytaniem

czy w sezonie |etnim 2016 takie skargi wpĘnęły do tych instytucji.

Z danych zawartych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Strazy Miejskiej

m. st. Warszawy wynikało, ie w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2016 roku nie

odnotowano zgłoszeń bądŹ interwencji funkcjonariuszy straiy miejskiej związanych

bezpośred nio z działa|nością kawiarni. We wskazanym okresie podejmowano szereg

interwencji na terenie Parku Skaryszewskiego w związku ze spożywaniem a|koholu

bądż. zakłócaniem spokoju przez nietrzeźwych, jednakze na podstawie opisów

zawańych W poszczegó|nych kańach zarejestrowanych zdarzen nie możnb



potwierdzić faktu, Że dotyczyły one k|ientów kawiarni ,,Przystań', bądi miały mió1sce
w jej Ęonie.

Wydział Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa V|| oraz dzie|nicowy
takie nie odnotowa|i intenłvencji i skarg w zakresie zakłócania spokoju i ciszy nocnej.

P rag nę zaznaczy ć, Że w ag lomeracj i m iejskiej, gdzie na og ra n iczo nym obsza ze
występują zarówno funkcje mieszkalne jak i funkcje kulturalno . rozrywkowe, nie ma
moŹ]iwości zupetnego wye|iminowania okreś|onych niedogodności d|a mieszkańców
najb|izej połozonych budynków.
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