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pisma UD-VI.WGNśL.003.21.2016.AGR, poniżej przedstawiamy stanowisko PKP S.A. oddział
Nieruchomościami w Warszawie W sprawie: propozycji Rady Samorządu MieszkańcÓw w przedmiocie ustawienia toa|et
pzenośnych w rejonie Dworca Wschodniego oraz utrzymania porządku przy Dworcu Wschodnim tj. upoządkowania terenu
przy wjeż.dzie na parking oraz WyróWnania drogi:

. Na Dworcu Wschodnim (zarówno od strony da|ekobieznej, jaki i podmiejskiej) funkcjonuje odpowiednia Iiczba toa|et
pub|icznych, płatnych - dostosowana do |iczby podróznych, kozystających z transpońu pub|icznego w tym rejonie. W
związku z tym, komórka odpowiedzia|na za administrowanie budynkiem Dworca i terenem pzy|egtym - nie widzi
aktua|nie potzeby ustawienie dodatkowych ,,toa|et przenośnych na zewnqtz,,.

. odnoszQc się do kwestii upoaądkowanie terenu położonego przy ,,wjeŹdzie na parking oraz wyrównania drogi w tym
miejscu'' - wyjaśniamy, ze wskazany teren został wynajęty podmiotowi prywatnemu na mocy umowy z dnia 10
sierpnia 2016r. z przeznaczeniem na budowę m.in. stacji kontro|i pojazdóW oraz parkingu. obecnie, z uwagi na
pzeszkody forma|no. prawne, najemca nie moze przystąpić do realizaĄi zamierzenia inwestycyjnego i
pzeprowadzaĆ jakichko|wiek prac adaptacyjnych i modernizacyjnych na najmowanym terenie' Na skutek złoŻone1
Interpe|acji . najemca zostat jedynie poinformowany o konieczności przestzegania warunkÓw zawańej umowy najmu
w zakresie utrzymywania porządku i czystości na najmowanej nieruchomości gruntowej.

Z vvyrazami szacunku

Sprawę prowadzi: Weronika Fi|iks
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