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Dotyczy:     oznakowania parkingu sezonowego przy ul. Przegalińskiej w Sobieszewie.  

 

                                                  Zgodnie z wnioskiem – pismo R.Dz.W.S-VI-2/2020 Rady Dzielnicy 

 Wyspa Sobieszewska z dnia 14 stycznia br na nieczynnym boisku piłkarskim przy ul. Przegalińskiej 

 urządzony został sezonowy parking samochodowy, dodatkowo z wypożyczalnią rowerów.  

Inicjatywa została bardzo życzliwie przyjęta przez społeczeństwo Wyspy Sobieszewskiej.    

Celem pomysłu było odciążenie centrum Sobieszewa oraz dojazdów do plaży przy ul. Falowej  

i ul. Lazurowej od nadmiernej ilości samochodów osobowych, jak również ograniczenia dewastacji 

terenów zielonych, małej architektury i infrastruktury drogowej a także wyeliminowania przypadków 

tarasowania dojazdów do plaży pojazdom służb ratowniczych. 

Parking powstał w czerwcu br. Niestety pomimo dogodnej lokalizacji i oferty usługowej nie cieszy  

się powodzeniem, chociaż problemy z parkującymi samochodami występują, szczególnie  

w weekendy. 

Biorąc pod uwagę niewątpliwą potrzebę rozwiązania problemu parkingowego Wyspy  

Sobieszewskiej,  szczególnie jej pasa nadmorskiego, wnosimy o podjęcie próby utrzymania 

wdrożonego w czerwcu  rozwiązania.  

O ile w tym roku sytuacja z racji niedogodnej pogody może nie jest tragiczna, to powinniśmy dążyć 

do  jego utrzymania, chociażby dla testowania dla wykorzystania rozwiązania w latach przyszłych.  

Jest to argument i atut zważywszy na przewidywane problemy z realizacją w ciągu najbliższych lat  



planów inwestycyjnych.  

Należy ponadto zauważyć, że na przylegającym do boiska kanale Młynówka wkrótce ma powstać  

przystań kajakowa, realizowana w ramach programu unijnego „Kajakiem przez Pomorze” 

Wydaje się, że jednym z istotnych problemów obecnego stanu rzeczy jest brak czytelnej,  

jasno sprecyzowanej informacji i oznakowania.  

Informacja o  treści „Park and Ride. Wypożyczalnia Rowerów”, niby oczywista, dla zdecydowanej 

większości kierowców jest mało lub zupełnie niezrozumiała.  

                    Dlatego też Rada Dzielniocy Wyspa Sobieszewska wnosi o wprowadzenie dodatkowego, 

 uzupełniającego oznakowania informującego o kierunku i odległości dojazdu do parkingu przy  

ul.  Przegalińskiej, na co zresztą zwracaliśmy uwagę po przedstawieniu nam projektu oznakowania. 

 
 

                                                                                         Przewodniczący                                                        
                                                                    Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska              
 
                                                                                       Władysław Sidorko                                                    
 

 
 
                                                                                     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

                                                           

 

 


