
Stanowisko 

Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek 

z dnia 14 grudnia 2022 roku 

w sprawie uporządkowania parkowania na Kamionku 

 

 

 

Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek wyraża jasne i zdecydowane 

stanowisko, że Kamionek wymaga pilnego uporządkowania parkowania. Od 

kilkunastu lat problem jest bagatelizowany i narasta w związku z intensywną 

zabudową Kamionka. Jedynym dostępnym rozwiązaniem jest jak najszybsze objęcie 

Kamionka Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.  

 

Strefa jest rozwiązaniem sprzyjającym zrównoważonej mobilności oraz ma na celu 

ułatwienie znalezienia miejsca parkingowego mieszkańcom oraz osobom, które 

naprawdę tego potrzebują. Niestety na Kamionku sytuacja wygląda fatalnie, chodniki 

oraz zieleń są notorycznie zastawiane przez kierowców, co skutkuje ich niszczeniem 

oraz trudnościami dla osób poruszających się pieszo. Część problemów                   z 

parkowaniem i miejscami parkingowymi na Kamionku jest spowodowana 

traktowaniem Kamionka jako strefy parkuj i jedź, czyli pozostawiania aut                    i 

przesiadania się do komunikacji zbiorowej. Część tych problemów jest związana    z 

faktem, że aż 5 instytucji generujących duży ruch znajduje się na Kamionku: 

 

● Urząd Dzielnicy Praga-Południe (ul. Grochowska 274), znajdujący się na rogu 

Grochowskiej i Terespolskiej,  

● sąsiedniej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (ul. Grochowska 278), 

● kampus Uniwersytetu SWPS pomiędzy ulicami Gocławską i Chodakowską,  

● siedzibą Sądów Rejonowych dla Pragi-Północ oraz dla Pragi-Południe (ul. 

Terespolska 15A), 

● siedziba Zarządu Transportu Miejskiego (ul. Grochowska 316/320). 

 

Ponadto, w ciągu najbliższych lat przy ul. Grochowskiej 272 zostanie przebudowana i 

ponownie otwarta Sinfonia Varsovia, która będzie generować większy ruch. 

 

Pierwotnie, według kalendarza przedstawionego przez Prezydenta Rafała 

Trzaskowskiego, Kamionek oraz Saska Kępa miały zostać objęte Strefą na początku 

2023 roku. Niestety w wyniku trudności z wprowadzeniem SPPN na Saskiej Kępie 

opóźnia się również wprowadzenie Strefy na Kamionku. Mieszkańcy oraz Rada 

Osiedla nie mają należnych im informacji i nie wiedzą, na kiedy zostało przesunięte 

objęcie SPPN Kamionka. Mieszkańcom należą się takie informacje.  

 

Gdyby okazało się niemożliwe jest objęcie Kamionka Strefą w najbliższej przyszłości, 

władze Dzielnicy i warszawski Ratusz powinny samodzielnie podjąć działania mające 



na celu szybkie i skuteczne uporządkowanie parkowania na Kamionku. Takim 

rozwiązaniem może być np. wprowadzenie organizacji ruchu zaproponowanej przez 

Zarząd Dróg Miejskich w czasie konsultacji społecznych. Opcja ta nie rozwiąże 

wszystkich problemów parkowania na Kamionku, ale może poprawić sytuację w 

niektórych miejscach. 

 

 


