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dot.: ustawtęniaznaków D4O-strefazamięszkania i D41- konięc strefy zamieszkaniaprzy ul.
SosŃowskiego i ul. Obrońców Warszawy - sprawa pilna !!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa,,Mistrzejowice-Północ" zwraca się z prośbąo demontaż
ww. znaków.
ZostŃy one ustawione kilka dni temu bez jakiejkolwiek konsultacji i informacji o takim
zamiarze mimo , ze powoduj ąbardzo powazne skutki dla mięszkńców przyległych działęk
będących w zarządzie SM"-P". Mieszkańcy osiedla Bohaterów Września z dnia na dzień
zostali pozbawieni możliwościparkowania samochodów w dotychczasowych miejscach na
swoich własnych działkach. W obecnym stanie zachodzi koniecznośćustawienia
kilkudziesięciu znaków odwołuj ących strefę zamieszkania przy budynkach lub
wyznaczających miejsca parkingowe, co wymaga czasu orazznacznych środków
finansowych.DziŃania te w żadnej mierue nie rozwiążą ptoblemu braku miejsc do
zap arkow ani a natomi a st ob ciĘą znaczny mi ko s źami mi e s zkńc ów.
Nadmieniamy , żę nasza Spółdzielnia systematycznie i dużą determinacją remontuje
jezdnie , parkingi i chodniki oraz buduje nowe miejsca parkingowe wszędzie tam gdzie jest
taka mozliwość. Jest to naszym zdanięm dziŃanie poprawiającebezpieczeństwo oraz
powiększaj ące bazę parkingową,
Nie rozumiemy intencji, jaka przyświecałaautorom tego rczwięania. Ww. ulice są w
zarządzie Gminy ale wprowadzone oznakowanie nie powinno w tak drasĘczny sposób
ograniczać prawa do korzystaniaprzez mieszkańców Spółdzielni ze swoich

nieruchomości.
Naszym zdantem znak ograniczający prędkośćna tych ulicach poprawiłby
bezpteczeństwo nie ograniczając możliwościparkowaniana dzińkach będącychw zarządzie
SM"M-P".
Oczekujemy podjęcia natychmiastowych działań bo mamy już pierwsze sygnały o karaniu
mieszkańców parkuj ących samochody przy własnych budynkach.
Sprawę prowadzi Pani Renata Szymańska - administrator osiedla Bohaterów
Wrześniatel. 12 648-58-75 w. 14.
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