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Ożarów Mazowiecki 22.02.2021 r.
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
w Radzie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
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data 2021 -02- 22 Przewodniczący Rady Powiatu

_________________ Warszawskiego Zachodniego

Na po tawie art. 21 ust. 9 ustawy z dni3$”czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2018r. poz. 995, 1000, 1349, 1432), oraz )ńzwiązku z ~ 19 ust. 1-3 Statutu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego zwracam się za pośrednictwe,6 Przewodniczącego Rady Powiatu z interpelacją do Starosty
Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pana Jana Żychlińskiego.

Zapytanie

w sprawie możliwości zmiany lokalizacji przystanku autobusowego Pocztowa 01 przy
ul. 3 Maja w Laskach, oraz w sprawie możliwości utworzenia kilku miejsc parkingowych w
pasie drogi powiatowej przed sklepem „Triumff” przy ul. 3 Maja 39

W związku z pismem, które otrzymałem od Pani Ewy Roszczyk, właścicielki sklepu
spożywczo - warzywnego „Triumff” znajdującego się we wsi Laski przy ul. 3 Maja 39,
zwracam się z zapytaniem dotyczącym możliwości przeniesienia przystanku autobusowego
znajdującego się przy sklepie oraz utworzenia w jego miejsce kilku miejsc parkingowych.

Sklep „Triumff” funkcjonuje od 30 lat i jest źródłem utrzymania dla całej rodziny
Państwa Roszczyk. Niestety, Po rewitalizacji ulicy 3 Maja, która miała miejsce w 2018 roku,
zlikwidowano miejsca parkingowe przy sklepie i w najbliższej okolicy, co utrudnia
rozładunek towaru oraz ogranicza zmotoryzowanym klientom możliwość dokonywania
zakupów. Sytuacja ta w sposób oczywisty wpływa na obroty sklepu, a co za tym idzie, na
znaczne obniżenie poziomu życia właścicieli.

W związku z brakiem miejsc parkingowych w zatoce autobusowej parkują klienci sklepu
„Triumff”, klienci baru „Kabak” oraz rodzice odwożący dzieci do pobliskiego przedszkola, co
stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Jestem przekonany, że zmiana organizacji ruchu w tym miejscu, polegająca na
przeniesieniu przystanku i utworzeniu kilku miejsc parkingowych, przyczyniłaby się do
poprawy warunków funkcjonowania sklepu „Triumff” czy baru ~Kabak” oraz znacząco
wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci przywożonych do przedszkola i pasażerów
komunikacji zbiorowej.



Pragnę nadmienić, że miejsca parkingowe leżące w pasie drogi powiatowej 3 Maja
znajdują się między innymi przed sklepami: „Łoś”, „Przyjazny”, „Stacja Szynkowo”, „Zgoda”
czy „Familijny”. Powstaje więc pytanie o równe traktowanie wszystkich podmiotów
gospodarczych położonych przy ul. 3 Maja, których funkcjonowanie zależy od możliwości
zaparkowania, gdyż równe szanse i równe traktowanie są podstawą uczciwej konkurencji.

Biorąc pod uwagę powyższe, oraz to, że zmiana organizacji ruchu nie spowoduje
znacznych skutków finansowych, uważam zapytanie za zasadne.

Załączam pismo Pani Ewy Roszczyk.
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