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 STANOWISKO RADY SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW OSIEDLA KAMIONEK 
z dnia 18 grudnia 2021 r 

w sprawie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie Kamionka 
 

Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek po zapoznaniu się z propozycją granic i 
rozwiązań szczegółowych strefy oraz po uczestnictwie w konsultacjach i posiedzeniu Komisji 
Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga- Południe, 
przedstawia następujące uwagi: 

Duże zastrzeżenia budzi wschodnia granica strefy śladem planowanej ulicy Tysiąclecia. Przebiega 

środkiem niezagospodarowanego jeszcze w sposób docelowy placu Starówki Kamionka, w 

ciągach ulic Mińskiej i Kamionkowskiej. Nie jest ona wsparta żadną granicą architektoniczną 

widoczną w przestrzeni. 

Jeszcze większe zastrzeżenia budzi fakt, że badania parkowania , na których opiera się projekt, 

przeprowadzono na przełomie września i października 2021 roku. W rejonach ulic Bliskiej i 

Kamionkowskiej wyniki nie są miarodajne ponieważ trwają tam inwestycje budowlane, a we 

wspomnianym okresie nowy odcinek ulicy Kamionkowskiej nie był otwarty dla ruchu. Jezdnię 

przegradzały barierki. Okoliczne budynki nie są jeszcze w pełni zasiedlone a ich lokale usługowe 

nie są zagospodarowane jeszcze usługami.  

Podobnie wygląda sytuacja na większości obszaru Kamionka, który w chwili obecnej jest jednym 

wielkim placem budowy i pozostanie nim przez następnych parę lat. Niedokończona jest sieć ulic, 

prowadzone są dopiero inwestycje drogowe jak trwająca obecnie budowa ronda na ulicy Żupniczej 

na skrzyżowaniu z Chodakowską  

Dlatego zamiast rozważać poszerzenie strefy o cały obszar Kamionka postulujemy całkowitą 

rezygnację z wprowadzenia strefy SPPN na Kamionku jesienią 2022 roku, jako przedsięwzięcia 

przedwczesnego i w żaden sposób nie popartego wiedzą na temat docelowej liczby pojazdów, 

liczby mieszkańców, rozmieszczenia usług i celów podróży.  

Ponadto po zapoznaniu się ze szczegółami planu strefy wnosimy następujące uwagi do mapy nr 

6: 

- przy ul. Zamoyskiego – na wysokości numeru 47 i 47a niezbędne jest wyznaczenie miejsca dla 

osób z niepełnosprawnością; w budynku tym mieści się placówka Poczty Polskiej. 

- na odcinku od skrzyżowania z Mińską i budynku do przejścia dla pieszych na wysokości 

Grochowskiej 328 wnioskujemy o pozostawienie największej zgodnej z przepisami liczby miejsc 

postojowych. Przy ulicy Grochowskiej 338/340 mieści się popularny dyskont, przy Grochowskiej 

334 – apteka. Wylot ulicy Bliskiej jest jedynie ciągiem pieszym, i ciągiem pieszym pozostanie. 

Budynek Grochowskiej 338/340 ma 10 pięter i niewielki teren, na którym nie mieszczą się pojazdy 

mieszkańców, zwłaszcza, że zajmują go tiry z dostawami do dyskontu (2 dostawy na dobę). Przy 

ulicy Mińskiej miejsca do parkowania skośnego zamieniono na miejsca do parkowania 

równoległego. 
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- Międzynarodowa przy skrzyżowaniu z Grochowską – usytuowana pod numerem Grochowska 339 

przychodnia NFZ (dla dorosłych i dzieci, a także poradnia rehabilitacyjna) wymaga nie zakazu 

zatrzymywania się i postoju, ale wytyczenia miejsc równoległych po obu stronach ulicy, w tym 

miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Teren wewnętrzny przychodni oferuje tylko kilkanaście 

miejsc postojowych, głównie dla personelu. 
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