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Rada osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów w związku z licznymi zgłoszeniami od mieszkańców
osiedla Olimpia Port dotyczącymi nieprawidłowego parkowania pojazdów, szczególnie wzdłuż ul.
Magellana zwraca się z wnioskiem o uporządkowanie obecnej sytuacji i ograniczenie parkowania
po prawej stronie ulicy patrząc od strony ul. Swojczyckiej.
Samochody tam parkujące blokują zarówno płynność ruchu na samej ulicy w obu kierunkach jak
również możliwość bezpiecznego poruszania się pieszych, w tym w szczególności matek z wózkami
etc. o czym pisaliśmy do Państwa w kwietniu i wrześniu tego roku.
Problemy te były zgłaszane również do Straży Miejskiej – liczne patrole jakie miały miejsce w
ostatnich miesiącach potwierdzają opisywaną sytuację. Należy brać pod uwagę, że ta część osiedla
jest wciąż w rozbudowie i z miesiąca na miesiąc przybywa coraz więcej mieszkańców, a tym
samym kolejnych aut.
Na terenie osiedla znajdują się wewnętrzne oraz podziemne parkingi dla mieszkańców, niestety
wielu z nich decyduje się parkować przy głównej ulicy, pojazdy te dodatkowo utrudniają wyjazd
innymi pojazdom z terenów wewnętrznych osiedla
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Po konsultacjach z mieszkańcami uważamy za właściwe objęcie jednej strony ulicy całkowitym
zakazem parkowania i zatrzymywania, docelowo należałoby zamontować słupki wzdłuż
chodników.
W razie ewentualnych pytań jak zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Osoba kontaktowa: Mariusz Tokarz, tel. 661-308-837
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