
Uchwała Nr 4/19 

 

Rady Osiedla Zawadzkiego – Klonowica z dnia 20-08-2019 r.  

 

Dotyczy: parkomaty przy NETTO ARENIE 

 

Na podstawie § 6 pkt. 6  

STATUTU OSIEDLA MIEJSKIEGO ZAWADZKIEGO-KLONOWICA  

załącznik do Uchwały Nr XXIX/778/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017r.  

RADA OSIEDLA ZAWADZKIEGO-KLONOWICA  

uchwala, co następuje:  

§ 1  

Rada Osiedla Zawadzkiego – Klonowica stanowczo protestuje przeciwko montażowi parkomatów 

całodobowych na parkingach przyległych do „NETTO ARENY” przy ul. Szafera. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

Uzasadnienie: 

Rada Osiedla Zawadzkiego-Klonowica z zaniepokojeniem przyjęła wiadomość o 

wprowadzeniu opłat za parkowanie na terenie parkingów wokół hali Netto Arena. Decyzja będzie 

mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie osiedla – tak w krótkim, jaki długim okresie. 

Operator hali, chcąc uzasadnić decyzję ustawienia parkomatów przy hali wskazał na brak 

miejsc parkingowych, które jego zdaniem zajmowane są przez mieszkańców osiedla. Jest to po 

części prawda – zdarza się, że mieszkańcy zostawiają tam swoje auta, ale głównie ze względu na to, 

że miejsca na parkingach osiedlowych są wtedy zajęte przez klientów Netto Areny. Zdaniem rady 

osiedla doszło w tym przypadku do oczywistego pomylenia przyczyny ze skutkami. 

Parkingi – te osiedlowe, jak i wokół hali, nie są z gumy i nigdy nie pomieszczą wszystkich 

aut. Zadaniem operatora hali powinno być zmotywowanie klientów do pozostawienia aut w domach 

i przyjechania na wydarzenie komunikacją miejską lub choćby na rowerach. Nie przypominamy 

sobie, aby przez pięć lat funkcjonowania obiektu, choć raz zarządca hali wystąpił z taką prośbą. 

Ustawienie parkomatów i wprowadzenie całodobowych opłat uznajemy za przyjęcie drogi na 

skróty – parkingi przy hali rzeczywiście będą świeciły pustkami (z wyjątkiem większych imprez), 

zamiast tego zapełnione autami będą wszystkie sąsiednie parkingi, na których utrzymanie środki z 

własnych pieniędzy przeznaczają okoliczni mieszkańcy. Łatwo przewidzieć do czego doprowadzi 

taka sytuacja. Kolejne spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zamkną zarządzane przez siebie 

parkingi – tak, by korzystać z nich mogli tylko ich członkowie.  

Z tego powodu, Rada Osiedla Zawadzkiego-Klonowica, decyzję o wprowadzeniu opłat za 

parkowanie przez operatora hali Netto Arena, uznaje za nieprzemyślaną, nieskonsultowaną z 

mieszkańcami i szkodliwą. Wzywamy jednocześnie do odstąpienia od tej decyzji. 


