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przedstawiam Państwu petycję mieszkańców osiedla Praga II w dzielnicy Praga-Północ, 

obszaru, który na mocy uchwały Rady m.st. Warszawy ma zostać włączony do strefy płatnego 

parkowania niestrzeżonego. Obszar ten jest w przestrzeni informacyjnej przedstawiany jako „Plac 

Hallera”, choć w rzeczywistości jest kilkunastokrotnie większy niż sam plac. Ale to tylko jeden  

z wielu przykładów manipulacji i wprowadzania mieszkańców w błąd przez urzędników z Zarządu 

Dróg Miejskich. 

W petycji, podpisanej przez 1342 osoby, zwracamy uwagę na nieprawidłowości związane  

z przeprowadzeniem procedury konsultacji społecznych, czego skutkiem jest wprowadzenie nowej 

organizacji ruchu, która zamiast ułatwić, utrudniła życie mieszkańcom. Znamienne jest też to, że 

decyzja urzędników została podjęta na podstawie opinii mniej niż 0,6 proc. mieszkańców osiedla.  

Urzędnicy ZDM odebrali nam możliwość korzystania z prywatnych samochodów, a także 

narazili nas na ryzyko zagrożenia życia i zdrowia. Nowa organizacja ruchu, związana  

z wprowadzeniem SPPN, coraz częściej powoduje też sytuacje konfliktowe. Zostaliśmy zmuszeni 

przez urzędników do walki o miejsce parkingowe. 

Uważamy, że nie został Państwu przedstawiony prawdziwy obraz sytuacji parkingowej  

i komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego Praga II, a jedynie wizja, która nie jest możliwa do 

realizacji. Radni m.st. Warszawy, tak samo jak mieszkańcy, zostali wprowadzeni w błąd przez 

urzędników ZDM. 

W załączniku przedstawiamy treść petycji, w której uzasadniamy nasz apel. Jednocześnie 

zwracamy się z prośbą o przedłożenie petycji na najbliższej sesji Rady m.st. Warszawy. Załączamy 

również listę podpisów, których zbiórkę prowadziliśmy w formie tradycyjnej, podczas trzech spotkań 

z mieszkańcami, oraz w formie elektronicznej. Poniżej przedstawiamy też propozycje zmian, które ze 

względów bezpieczeństwa należy wprowadzić jak najszybciej. 
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Propozycje natychmiastowych zmian: 

1. likwidacja nowego ronda u zbiegu ulic Dąbrowszczaków i Józefa Szanajcy, którego projekt 

budowy został oprotestowany nie tylko przez mieszkańców, ale też Urząd Dzielnicy Praga-

Północ. Jego powstanie nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu, a wyłącznie 

komplikuje i tak dramatyczną sytuację z miejscami parkingowymi na osiedlu; 

2. przekazanie terenu przy ul. Namysłowskiej 8, na którym dziś znajduje się parking z siecią 

prywatnych parkometrów, mieszkańcom. Przeznaczeniem tego miejsca powinien być 

dzielnicowy parking; 

3. likwidację postoju dla taksówek na wysokości pl. Hallera 5. Niespełna 200 metrów dalej, w 

sąsiedztwie przychodni lekarskiej, jest już przecież postój; 

4. likwidację kontraruchu rowerowego na wąskich ulicach ze względu na bezpieczeństwo 

rowerzystów, szczególnie, że na terenie osiedla znajdują się już ścieżki rowerowe; 

5. przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Szanajcy. Brak możliwości przejazdu utrudnia 

mieszkańcom poruszanie się po osiedlu; 

6. zmianę organizacji parkowania na pl. Hallera oraz na ul. Darwina, gdzie samochody zostały 

przeniesione na jezdnie. W przypadku ul. Darwina piesi z jednej strony mają do dyspozycji 5 

metrowy chodnik, a z drugiej: 3 metrowy. Drastyczne zwężenie ulicy jest realnym 

zagrożeniem dla życia i zdrowa, bo utrudnia przejazd dla służb ratunkowych; 

7. budowę podziemnego parkingu przy pl. Hallera, wzdłuż ul. Skoczylasa, przeznaczonego 

wyłącznie dla mieszkańców. Propozycja budowy została złożona już w 2017 roku na ręce 

Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. 

 

Załączniki: 

• Treść petycja przeciwko wprowadzeniu strefy płatnego parkowania (SPPN) na osiedlu Praga II 

• Lista podpisów - podpisana przez 1342 osoby (39 stron: 1-570 podpisów elektronicznych, 46 

stron 571-1342 podpisów tradycyjnych) 
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Do wiadomości: 

1. Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski 

2. Radni m.st. Warszawy 

3. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Łukasz Puchalski 


