
Zestawienie spraw

zgłoszonych podczas spotkania z mieszkańcami SMB „Osiedle Kabaty”

w dniu 3 marca 2022 r.

W toku spotkania mieszkańcy poruszyli następujące sprawy:

1. Mieszkaniec z Bronikowskiego 1

1) Parkowanie na osiedlu.

- Zaproponował, aby wygospodarować więcej miejsc do parkowania.

Odpowiedź Spółdzielni:

Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych na terenie Spółdzielni musi się wiązać 

z nową aranżacją przestrzeni poprzez likwidację lub ograniczenie placów zabaw 

i terenów rekreacyjnych, likwidację terenów zieleni urządzonej lub trawników, bądź 

poszerzenie pasa drogowego kosztem wygrodzonych ogródków przydomowych.

W każdym z tych przypadków tworzenie nowych miejsc postojowych spowodowałoby 

zmianę obecnych warunków zagospodarowania terenu, w tym widoku z mieszkań 

położonych najbliżej nowoprojektowanych miejsc postojowych. Ankieta skierowana przez 

Zarząd Spółdzielni do właścicieli lokali (26.06.2017 r.) wskazała, że większość 

respondentów opowiada się za nie tworzeniem nowych miejsc postojowych na 

terenie Spółdzielni.

Mieszkańcy w bezpośrednich rozmowach wskazywali, że cenią sobie widok zieleni 

urządzonej i nie chcą zamienić go na widok zaparkowanych przed domem pojazdów. 

(Zwrócić należy uwagę, że ogólnie mieszkańcy opowiadają się za wykonaniem 

dodatkowych miejsc postojowych na terenie, ale nie w najbliższym otoczeniu ich lokali 

mieszkalnych). Mając na uwadze przekazane stanowisko możliwość wykonania 

dodatkowych miejsc postojowych na terenie Spółdzielni jest bardzo ograniczona.

Odnosząc się do koncepcji wykonania dodatkowych miejsc postojowych poprzez budowę 

wielopoziomowego garażu podziemnego, informujemy że zapisy planu miejscowego oraz 

uwarunkowania lokalne sprawiają, że wzdłuż ulicy Bronikowskiego jest możliwość 

wykonania garażu, który byłby w stanie pomieścić ok. 194 pojazdy. Należy mieć jednak 

na uwadze, że obecnie w tym miejscu zaparkowanych jest około 115 pojazdów na 

miejscach terenowych. Niewielki uzysk (79 miejsc postojowych) wynika z konieczności 

zapewnienia w garażu wielopoziomowym dojazdów do miejsc postojowych, wykonania 

ramp zjazdowych, klatek schodowych, wyjść ewakuacyjnych, odtworzenia śmietnika, itp. 

Każdy z użytkowników miejsca garażowego musiałby ponieść koszt, który w 2017 r. 

szacowany był na około 45 -  60 tys. zł. Wiązałoby się to również ze wzrostem 

miesięcznych kosztów eksploatacyjnych utrzymania miejsc garażowych, które są ponad 

3 - 4  krotnie wyższe niż utrzymanie miejsc terenowych. Mając to na uwadze należy 

stwierdzić, że budowa takiego garażu spotkałaby się ze sprzeciwem co najmniej 115 

osób obecnie użytkujących miejsca postojowe w formule najmu pokrywającego koszty 

eksploatacyjne.
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Na dzień przygotowania informacji Spółdzielnia posiada do zbycia ok. 89 miejsc 

postojowych w garażach budynków zachodniej części osiedla a koszt zakupu tych miejsc 

jest znacząco niższy i wynosi od 15 do 40 tys. zł (miejsce podwójne). Argument ten 

skłania do wniosku, że zapotrzebowanie na dodatkowe miejsca garażowe nie jest na tyle 

wysokie, aby w obecnych uwarunkowaniach uznać budowę garażu podziemnego 

wielostanowiskowego za ekonomicznie uzasadnioną.

- Biorąc pod uwagę stojący na wjeździe do Spółdzielni znak D40 zaproponował, aby robić 

zdjęcia źle zaparkowanego samochodu i wraz z tym zdjęciem wysyłać zgłoszenia do np. 

Straży Miejskiej lub Policji, co uruchomi procedurę wystawienia mandatu. Mandat ten 

parkujący otrzyma pocztą.

Odpowiedź Spółdzielni:

Administratorzy Spółdzielni poza dotychczasowym trybem zgłaszania nieprawidłowo 

zaparkowanych pojazdów ograniczających możliwość przejazdu, przejęli sugestię, aby 

zdjęcia niewłaściwie zaparkowanych pojazdów wysyłać również za pośrednictwem 

aplikacji na nr 19115.

Wysłano kilkanaście zgłoszeń. W odpowiedzi na zgłoszenia otrzymaliśmy informację, że 

zgłoszenie jest bezprzedmiotowe. Często wynika to z czasu weryfikacji zgłoszenia, która 

realizowana jest ze zwłoką od 7 do 14 dni od zgłoszenia. Pojazdy nieprawidłowo 

zaparkowane po takim czasie zmieniają miejsce postoju, wskutek czego weryfikacja na 

miejscu nie potwierdza łamania przepisów przez dany pojazd. (Odpowiedź w systemie 

19115 to „Tym razem zgłaszanego problemu nie ujawniono w rejonie działania”. )

W dalszym ciągu administratorzy budynków będą zgłaszać pojazdy zaparkowane 

w sposób znacząco utrudniający przejazd mieszkańcom i służbom miejskim, musimy 

mieć jednak na uwadze, że niedostostosowana do potrzeb ilość patroli interwencyjnych 

służb miejskich, wpływa na zwłokę w weryfikacji zgłoszeń, co przekłada się na efekt 

podejmowanych działań.

Ze zgłoszeń przesłanych w tym trybie straż miejska przyjęła do realizacji wniosek 

o usunięcie porzuconego pojazdu z parkingu przy ulicy Wąwozowej 4. Uzyskaliśmy 

informację, że procedura usunięcia wraku może potrwać nawet do kilku miesięcy.

2. Mieszkaniec z Wąwozowej 6

Parkowanie na osiedlu -  zapytał czy Spółdzielnia przewiduje ograniczenie wjazdu 

w związku z likwidacją parkingu przy Tesco.

Odpowiedź Spółdzielni:

Możliwość ograniczenia dostępu do uliczki wzdłuż budynków Wąwozowa 6 i 8 była 

analizowana w czerwcu 2017 r. Przygotowano koncepcję wykonania dwóch szlabanów 

na wjeździe od strony wjazdu głównego na osiedle i wyjeździe z uliczki przy rondzie.
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Koncepcja przewidywała wykonanie szlabanów, które zostałyby dostrojone do pilotów 

mieszkańców umożliwiając przejazd wszystkim właścicielom lokali w zasobach 

Spółdzielni, którzy dysponują pilotami (analogicznie jak przejazd przez szlabany główne 

na osiedle), zaś klientom lokali usługowych otwarcie szlabanów i pozostawienie ich 

w tym stanie w godzinach np.: 10:00 -  22:00.

W odpowiedzi na przedstawioną koncepcję właściciele praw do lokali usługowych zgłosili 

sprzeciw, argumentując że ten sposób ograniczenia możliwości parkowania, wprost 

przełoży się na ilość klientów korzystających z ich usług. Wskazywali, że nie są w stanie 

utrzymać swojej działalności opierając się wyłącznie na mieszkańcach naszego osiedla.

Przekazany sprzeciw byl elementem, który zadecydował o odstąpieniu od dalszego 

procedowania tego rozwiązania. Mając na uwadze przedstawiony argument, pomimo 

zmiany uwarunkowań zewnętrznych (zamknięcia sklepu Tesco) w dalszym ciągu jego 

podstawy nie uległy zmianie.

3. Mieszkanka z Wąwozowej 8

1) Problem parkowania. Parkujące samochody przy Wąwozowej 8 -  zwiększona ilość 

spalin.

Odpowiedź Spółdzielni:

Spółdzielnia zamocowała dodatkowe tabliczki informujące o zakazie parkowania 

pojazdów w najbliższej okolicy przejścia dla pieszych przez ulicę Wąwozową. 

Parkowanie w tym miejscu jest niedozwolone i wynika ono wprost z oznaczeń strefy 

zamieszkania. Zgodnie z art. 49 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym: 

„zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym 

celu”. Mamy nadzieję, że dodatkowa informacja przyczyni się do ograniczenia procederu 

parkowania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami.

Poniżej załączamy zdjęcie poglądowe pokazujące zamontowane tabliczki informacyjne.

- Budowa parkingów podziemnych.

Odpowiedź Spółdzielni:

Odpowiedzi w tym zakresie udzielono na stronie nr 1.
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Łamanie zakazu parkowania przy Wąwozowej 4; samochody w tym śmieciarki 

parkują na trawniczku wysypanym kamykami. Prosi, aby postawić zapory.

Odpowiedź Spółdzielni:

Spółdzielnia zamówi i ustawi separatory ruchu, aby ograniczyć możliwość parkowania 

pojazdów wzdłuż uliczki pomiędzy budynkami Wąwozowa 4 i Dembego 19 vis a vis 

pomieszczenia na odpady. Poszczególne separatory zostaną połączone łańcuchami.

Zapewnienie szerszego przejazdu w tej lokalizacji powinno ułatwić odbiór odpadów z tej 

lokalizacji, a także zapewnić możliwość przejazdu pojazdów osobowych mieszkańców w 

czasie procesu odbioru odpadów realizowanego przez służby miejskie.

- Podjąć bardziej skuteczne działania.

Odpowiedź Spółdzielni:

Wszystkie podejmowane przez Spółdzielnie działania muszą być realizowane 

w ramach obowiązujących przepisów. Spółdzielnia nie dysponuje możliwością 

nakładania mandatów, kar finansowych, możliwością odholowania nieprawidłowo 

zaparkowanych pojazdów, czy też publikowania wizerunków osób uporczywie łamiących 

wewnętrzne regulaminy. Mając na uwadze brak możliwości nakładania restrykcji oraz 

skutecznego egzekwowania obowiązujących przepisów, rola Spółdzielni ogranicza się do 

przekazania informacji o naruszeniu obowiązujących praw oraz podkreślaniu ich wagi dla 

dobrosąsiedzkich relacji.

Mieszkańcy mają prawo do dochodzenia swoich praw za pośrednictwem służb miejskich 

(straży miejskiej, policji) lub właściwych sądów i według naszych spostrzeżeń działanie te 

mogą przynosić znacząco lepsze rezultaty, niż akcja informacyjna realizowana przez 

służby techniczne Spółdzielni.

2) Nie sprzątanie po psach, jako przykład podana została Wąwozową 4. Prośba, aby 

Spółdzielnia podjęła więcej działań.

Odpowiedź Spółdzielni:

Nawiązując do poprzedniego punktu zwracającego uwagę na informacyjną rolę 

Spółdzielni w egzekwowaniu obowiązujących przepisów prawa, na trawniku przy 

Wąwozowej 4 zostały ustawione 2 nowe tabliczki z nakazem sprzątania po psach.
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3) Palenie papierosów -  Wąwozowa 8 przy sklepach i w podcieniach.

Odpowiedź Spółdzielni:

Przygotowano i zamocowano na ścianie budynku karty informujące o zakazie palenia 

papierosów w podcieniu. Administrator przeprowadził rozmowy z pracownikami lokali 

usługowych oraz ochroną, zwracając uwagę na uciążliwości dla mieszkańców jakie 

powoduje palenie papierosów w najbliższej odległości od okien lokali mieszkalnych.

4) Budowa śmietnika podziemnego przy jej budynku -  według niej sprawę śmietnika 

należy skonsultować z mieszkańcami.

Odpowiedź Spółdzielni:

Informacja o konkursie ofert oraz dalszych działaniach podejmowanych 

w ramach przygotowania procesu budowlanego zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Spółdzielni oraz w kolejnym biuletynie „Nasze Kabaty -  Info”.

5) Śmietnik od strony Szkoły Amerykańskiej -  prosi o podjęcie działań, aby ten śmietnik 

był bardziej czyszczony. Śmietnik jest przepełniony już w weekend.

Odpowiedź Spółdzielni:

Administrator budynku ustaliła z firmą odsługującą budynek w zakresie sprzątania, że 

pomieszczenie przeznaczone na gromadzenie odpadów, będzie sprzątane dwukrotnie w 

ciągu dnia -  rano i przed końcem pracy, ok. godziny 16.

Niestety nie mamy wpływu na ilość gromadzonych odpadów w pomieszczeniu śmietnika 

oraz nie możemy zmienić harmonogramu wywozu odpadów narzuconego przez Urząd 

m. st. Warszawy, dlatego zakładamy że wykonanie dodatkowych pojemników 

podziemnych zwiększy kubaturę pojemników do zapełnienia, dzięki czemu wyeliminuje to 

lub znacząco ograniczy proces przepełnienia pojemników na odpady.
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4. Mieszkaniec z Wańkowicza 2

Zapytał o ilość wolnych miejsc postojowych i co zrobiono celem ich sprzedaży. 

Odpowiedź Spółdzielni:

Dział członkowsko-lokalowy przygotował informację o wolnych miejscach postojowych 

oraz koszcie ich zakupu (zł/m2 powierzchni). Informacja została umieszczona na stronie 

internetowej Spółdzielni w zakładce aktualności -  sprzedaż, wynajem.

W sytuacji zainteresowania zakupem miejsca postojowego pracownik Spółdzielni 

przeprowadzi prezentację dostępnych miejsc postojowych. Na dzień przygotowania 

informacji Spółdzielnia posiada 89 dostępnych miejsc postojowych. Prawie wszystkie te 

miejsca są zajęte na zasadzie wynajmu. Umowa z najemcami daje im prawo pierwokupu 

miejsca postojowego.

Spółdzielnia nie publikuje szczegółowej listy dostępnych miejsc postojowych w otwartej 

formule, ale informację tą można uzyskać indywidualnie w trakcie bezpośredniego 

spotkania z pracownikiem Spółdzielni.

5. Mieszkaniec z Bronikowskiego 55

1) Parkowanie na osiedlu

- Podjąć bardziej skuteczne działania (kartka za szybę jest niewystarczająca) w związku 

z niewłaściwie parkującymi samochodami np. 2-3 samochody stoją w wąskim 

przejściu pomiędzy Bronikowskiego 2 a budynkiem gdzie jest Agencja Pocztowa, przy 

stacji trafo. Zaproponował blokady które mogą być włączane lub wyłączane.

Odpowiedź Spółdzielni:

Dla zapewnienia przejścia mieszkańcom budynku Spółdzielnia zamówi i zamontuje słupki 

drogowe ograniczając możliwość parkowania w tym miejscu. Montaż słupków zostanie 

poprzedzony ogłoszeniem na klatki Bronikowskiego 2/2A wyjaśniającym powód ich 

mocowania.

- Parkowanie i ruch na dziedzińcach np. Bronikowskiego 55 - parkujące samochody w 

nocy, brak reakcji ochrony; dostawca żywności nie wyłącza samochodu podczas 

wypakowywania towaru.

Odpowiedź Spółdzielni:

Firma RR Security realizująca usługę ochrony na terenie Spółdzielni została powtórnie 

poinformowana o zakazie parkowania samochodów na terenie patio budynku 

Bronikowskiego 55 oraz o zakazie wjazdu dostawców (In-Post, DPD, etc).

Wdrożono procedurę wydawania identyfikatorów dla mieszkańców, którzy mają potrzebę 

zaparkowania pojazdu w najbliższej odległości od wejścia do klatki schodowej na czas 

rozładunku. Pracownik ochrony wyda identyfikator: „Postój pojazdu na czas 

rozładunku” odnotowując jednocześnie w książce służby: nr rej. pojazdu, model, markę,
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kolor, nr telefonu do kierowcy oraz adres lokalu do którego skierowany jest transport. 

Pojazd winien być usunięty przez kierowcę niezwłocznie po opróżnieniu.

Identyfikator nie zwalania z obowiązku stosowania się do obowiązujących przepisów 

prawa drogowego i zakazu parkowania pojazdu poza wyznaczonymi w tym celu 

miejscami postojowymi. Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za 

postój pojazdu poza wyznaczonym miejscem i ewentualne skutki tego działania.

Ustalono, że samochody serwisu firmy ochroniarskiej mogą tymczasowo parkować 

wzdłuż budynku bazy, vis a vis klatki 1-2, w toku realizacji usługi konserwacji i napraw 

systemu monitoringu.

Ponadto zwrócono uwagę dowódcy ochrony na każdorazowe zamykanie bramy po 

odbiorze odpadów przez firmę PreZero.

2) Wyrzucanie śmieci przez lokale użytkowe do altany przy Bronikowskiego 55 -  nie 

składnie kartonów przez Vertimed i aptekę.

Odpowiedź Spółdzielni:

Administrator budynku przeprowadził rozmowy z przedstawicielem apteki oraz Vertimed, 

którzy zostali poproszeni o wyrzucanie jedynie poskładanych kartonów. Ponadto w 

altanie śmietnikowej wywieszono dodatkową informującą skierowaną do mieszkańców z 

wnioskiem o składanie kartonów dla zmniejszenia gabarytu odpadów przed ich 

wyrzuceniem.

3) Przemakanie ściany w altanie przy Bronikowskiego 55 która po części jest ścianą 

oporową dla wału usypanego za centrum monitoringu -  ściana przemaka do 

wysokości 1,4 m. We wrześniu 2020 r. na tej ścianie zamontowano styropian 

i otynkowano. Zmniejszyła się powierzchnia śmietnika, ściana dalej zamaka, robią się 

purchle i styropian zaczyna odchodzić.

Odpowiedź Spółdzielni:

Wezwano firmę wykonawczą do niezwłocznego wykonania prac naprawczych ściany 

oporowej. Ściana zostanie dodatkowo zabezpieczona przed mechanicznym 

uszkodzeniem w formie konstrukcji dystansowej lub odboju.

Ponadto administrator przeprowadzi rozmowę z przedstawicielami firmy SUEZ uczulając 

pracowników na odstawianie pojemników do altany w sposób nie powodujący 

dodatkowych uszkodzeń ścian w altanie śmietnikowej.

6. Mieszkanka z Wąwozowej 4

1) Sprawa śmietnika przy Wąwozowej 4 od strony Szkoły Amerykańskiej. Prosi, aby 

przywrócić zamykanie śmietnika na klucz.
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Odpowiedź Spółdzielni:

Możliwość przywrócenia zamykania śmietnika w budynku Wąwozowa 4 na klucz zostanie 

powtórnie przeanalizowana po wykonaniu pojemników podziemnych ujętych w Planie 

remontowym na 2022 r.

- prosi o zwrócenie uwagi lokalom usługowym na właściwe pakowanie swoich 

gabarytów.

Odpowiedź Spółdzielni:

Administrator budynku przeprowadziła rozmowę z przedstawicielem lokali usługowych, 

którzy zostali poproszeni o wyrzucanie jedynie poskładanych kartonów. Zwrócono uwagę 

na właściwe magazynowanie odpadów gabarytowych.

- prosi o zajęcie się śmietnikiem, który dalece odbiega standardem od śmietników na 

terenie całego osiedla.

Odpowiedź Spółdzielni:

Administrator budynku ustaliła z firmą obsługującą budynek w zakresie sprzątania, że 

pomieszczenie przeznaczone na gromadzenie odpadów, będzie sprzątane dwukrotnie 

w ciągu dnia -  rano i przed końcem pracy, ok. godziny 16.

2) Zapytała o planowane do realizacji pojemniki podziemne na odpady.

Odpowiedź Spółdzielni:

Wiceprezes ds. technicznych odbył bezpośrednie spotkanie z mieszkanką na którym 

przekazał założenia realizacji pojemników podziemnych na odpady między budynkami 

Dembego 17A -  Wąwozowa 4. Informacja o pojemnikach podziemnych zostanie 

przygotowana i przekazana za pośrednictwem strony internetowej Spółdzielni oraz 

w najbliższym wydaniu biuletynu „Nasze Kabaty- Info”.

7. Mieszkaniec z Wąwozowej 6

Sprawa śmietnika przy Wąwozowej 6. Zaproponował, aby w pojemnikach podziemnych, 

które są na terenie Wąwozowej 6 firma, która je wyprodukowała, zamontowała nożne 

otwieranie szczęk umożliwiających wrzut śmieci.

Odpowiedź Spółdzielni:

Producent zamontowanych pojemników podziemnych (firma „Świat Pojemników”) nie 

dysponuje rozwiązaniem technicznym, które umożliwiałoby otwarcie piiara wrzutowego 

nożnie (tj. bez użycia rąk).

W chwili obecnej istnieje możliwość ograniczenia dostępu do piiara wrzutowego poprzez 

montaż czytnika kart dostępu, który zwalniałby dostęp do kosza wrzutowego. Niestety 

rozwiązanie to wymusza ręczne zamknięcie piiara po każdorazowym wykorzystaniu
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(automatyczne zwolnienie sprężyny nie powoduje powrotu do stanu wyjściowego po 

wyrzuceniu odpadów).

Aby nie utracić obowiązującej gwarancji dział techniczny Spółdzielni wystąpił do 

producenta z wnioskiem o opracowanie i wykonanie mechanizmu, który pozwoliłby na 

wyrzucanie odpadów otwierając klapę nożnie. Na dzień przygotowania informacji nie 

uzyskaliśmy w tym zakresie żadnej odpowiedzi.

Deklarujemy, że jeżeli producent znajdzie rozwiązanie techniczne, które pozwoli mu 

utrzymać warunki gwarancji i jednocześnie ułatwi dostęp do pilara wrzutowego zlecimy 

jego wykonanie.

1) Problem wyrzucania śmieci

- Prosi o zdyscyplinowanie sklepów np. Wąwozowa 6 - butelki są wynoszone przez 

pracowników restauracji i stawiane na zewnątrz, a później przychodzi pracownik 

Spółdzielni i wrzuca do pojemników.

Odpowiedź Spółdzielni:

Administrator budynku przeprowadziła rozmowy z przedstawicielami lokali usługowych, 

którzy zostali poproszeni o wyrzucanie opakowań szklanych do wskazanych pojemników.

- Sklep Warzyny Jarzynka -  pracownicy sklepu wyrzucili do ich wiaty śmietnikowej 

ogromną ilość drewnianych skrzynek.

Odpowiedź Spółdzielni:

Zwrócono uwagę na właściwe magazynowanie skrzynek drewnianych, przekazano 

pracownikom sklepu oczekiwania w tym zakresie.

2) Restauracja Malibu - palenie papierosów przy restauracji i zapachy z otwartych okien

- Proponuje, aby właściciel restauracji postawił przy lokalu większy pojemnik na śmieci 

dla osób które wychodzą na papierosa i wyrzucają niedopałki lub różne puszki.

Odpowiedź Spółdzielni:

Administrator zleci ustawienie dodatkowego kosza przeznaczonego na drobne odpady 

oraz niedopałki papierosów. Kosz zostanie zamontowany przez Spółdzielnie w pewnej 

odległości od sklepu (w tym ściany elewacji), aby nie generować uciążliwości dla 

właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w najbliższej odległości od sklepu.

- Prosi o interwencję u właściciela Malibu, aby zamontował wyciągi gdyż latem gdy 

funkcjonuje ogródek i wydawana jest duża ilość dań, a jest gorąco i otwierane są 
szczególnie górne okna w lokalu, to zapachy z lokalu wpadają do jego lokalu.

Odpowiedź Spółdzielni:

Administrator wspólnie z Inspektorem nadzoru robót sanitarnych dokona weryfikacji 

poprawności działania systemu wentylacji wyciągowej. W przypadku potwierdzenia
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występowania zgłaszanego problemu dokonana zostanie weryfikacja drożności kanałów 

oraz inspekcja wylotu przewodów kominowych kamerą inspekcyjną.

3) Proponuje organizowanie spotkań z mieszkańcami na dziedzińcu Wąwozowej 6 celem 

omówienia bieżących problemów -  wywiesić na klatce informację o spotkaniu.

Odpowiedź Spółdzielni:

Wiceprezes ds. technicznych zaproponował spotkanie w dniu 24 marca 

o godzinie 16:30 na patio budynku Wąwozowa 6. W przypadku warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających spotkanie, zostanie ono przeniesione do sali 

konferencyjnej do siedziby Spółdzielni przy ul. Bronikowskiego 9.

8. Mieszkaniec z Wąwozowej 4

Problem parkowania -  proponuje udrożnić przejazd przy Wąwozowej 4 w związku 

z parkującymi samochodami w „wąskim gardle".

Odpowiedź Spółdzielni:

Spółdzielnia zamówi i ustawi separatory ruchu, aby ograniczyć możliwość parkowania 

pojazdów wzdłuż uliczki pomiędzy budynkami Wąwozowa 4 i Dembego 19 vis a vis 

pomieszczenia na odpady. Poszczególne separatory zostaną połączone łańcuchami.

Zapewnienie szerszego przejazdu w tej lokalizacji powinno ułatwić odbiór odpadów z tej 

lokalizacji, a także zapewnić możliwość przejazdu pojazdów osobowych mieszkańców 

w czasie procesu odbioru odpadów realizowanego przez służby miejskie.

Dziękujemy za wszystkie głosy w dyskusji, przekazanie swoich opinii i oczekiwań przez 

mieszkańców Osiedla Kabaty. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i deklaracją Zarządu 

SMB „Osiedle Kabaty” kolejne spotkanie z trybie wideokonferencji planowane jest na koniec 

miesiąca tj. na dzień 31 marca 2022 r. w godzinach 17:00 -18.30.

Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem

WICEI AR
SME ty"

mgr inż. Norbert Woźniak
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