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1. Mieszkańcy 
budynków przy  
ul. St. Kazury 6 i 10 

W związku z planowaną budową żłobka na osiedlu 
Kazury oraz planowaną przebudową drogi wewnętrznej 
od ul. Stryjeńskich, wnioskujemy o wykonanie drogi 
będącej tylko dojazdem do obsługi żłobka. Dojazd 
samochodów dla osób dowożących dzieci powinien być 
możliwy tylko na parking na zewnątrz osiedla od ul. 
Stryjeńskich. Droga ta również nie może stanowić 
alternatywnego przejazdu przez osiedle samochodów z 
zewnątrz, jak też samochodów mieszkańców np. od                           
ul. Płaskowickiej do ul. Stryjeńskich, jak to ma miejsce 
obecnie w innej części osiedla. Warunki budowy drogi, jej 
przebieg między budynkami, w szczególności Kazury 6            
i Kazury 8 należy uzgodnić z mieszkańcami. 
Jednocześnie wnioskujemy o zobowiązanie Zarządu do 
zorganizowania spotkania z mieszkańcami celem 
zgłoszenia uwag do warunków zabudowy, przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi. Spotkanie 
należy zorganizować w terminie umożliwiającym 
przekazanie uwag do warunków zabudowy dla 
inwestora. 

Wykonanie drogi dojazdowej do Żłobka, chodnika oraz 
organizacji ruchu w gestii Dzielnicy Ursynów. Parkingi 
strzeżone od strony ul. Stryjeńskich zostały 
rozgrodzone. Spółdzielnia (również na wniosek 
mieszkańców) była w stałym kontakcie z Dzielnicą. 
Wszystkie uwagi (konsultacje) były prowadzone na 
bieżąco w efekcie czego zostanie wykonany chodnik 
przed budynkiem Kazury 8 kl. 3, 4 oraz zwężenie 
drogi pomiędzy budynkiem Kazury 6/8 i próg 
spowalniający. W przyszłości Spółdzielnia również 
będzie dostosowywać  organizację ruchu na swym 
terenie, tak aby maksymalnie ograniczyć tranzyt przez 
osiedle. 
 

2.  J. Minor 
ul. Braci Wagów 20 

1. Wystąpić do Urzędu Dzielnicy Ursynów o postawienie 
znaku zakazu zatrzymywania się za wyjątkiem 
istniejących miejsc parkingowych przy budynku Braci 
Wagów 20. 

Zgodnie z wnioskiem wystąpiono do dzielnicy 
Ursynów. W związku z przewidywaną w najbliższym 
okresie likwidacją targowiska sprawy parkowania                
w tym rejonie zostaną uregulowane w terminie 
późniejszym.   

2. Po dokonaniu wizji lokalnych w maksymalnie wielu 
miejscach naszej Spółdzielni, umieszczać tabliczki 
zakazujące parkowania tyłem do budynków, szczególnie 
tych, które znajdują się blisko parkingów. 
 

Zamontowano przy budynkach Pileckiego 112, Kazury 
4, Meander 10. Pozostałe będą montowane 
systematycznie przy wdrażaniu organizacji ruchu. 

3. Wstrzymać płatność firmom (do czasu wyczyszczenia 
asfaltu) wykonującym schodki przy Meander 17 i wjazdu 
do alejki przy ul. Na Uboczu 6. 

Firma wykonująca prace w tych rejonach została 
zobowiązana do usunięcia zanieczyszczeń. Asfalt 
został wyczyszczony z resztek cementu.   
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3. Mieszkańcy budynku 
przy ul. Na Uboczu 
24  

Wykonanie chodnika w miejscu wydeptanej ścieżki przez 
skwerek zieleni prowadzący od budynku Na Uboczu 24 
do śmietnika przy ul. Stryjeńskich. 

Wniosek nie zasadny. Dojście do śmietnika jest 
zapewnione przez obecne ciągi pieszo – jezdne. 
Wykonanie chodnika w miejscu ścieżki wiązać się 
będzie z utratą 1-2 miejsc postojowych, które są 
deficytowe. 

 


