
Uważam że to poroniony pomysł , lepszym jest likwidacja strazy miejskiej 

To nie centrum Warszawy żeby wprowadzać płatną strefę! 

Nie dość, że miejsc parkingowych jest jak na lekarstwo, to jeszcze płatne mają być. Błonie przestaje 
sprzyjać mieszkańcom. Mieszkam tu 5 lata i bardzo tego żałuję. Nie widziałam jeszcze takiego 
nieudolnego zarządzania miastem. Korki jak w Waszawie, w sklepach ciągle czegoś nie ma, brak 
konkretnego marketu z bogatym asortymentem. Nic mi się tu nie podoba. Gdyby nie praca i szkoła 
mojej rodziny, to już bym tu nie mieszkała 

Może w końcu można będzie zaparkować po ludzku w rynku .Od x czasu jak człowiek wjedzie to nie 
ma gdzie zaparkować nawet z osobą chorą. 

Pomysły radnych Błonia potrafią wywołać histeryczny śmiech. 

W rynku parkują osoby przebywające w pracy,zaś też na chwilę chcące zrobić zakupy nie mają 
możliwości,zatem uważam, że park6jac godzinkę płacić nie potrzeba ew będą to małe sumki,zaś na 
cały dzień pobytu w pracy,zapraszamy wszystkich na parking.... 

Błonie jest małym miasteczkiem i takie zmiany mogą wyjść na gorzej  

Jak można pobierać opłaty za parkowanie , kiedy w całym mieście , rozległym nie ma żadnej 
komunikacji miejskiej? 

Miasto powinno mieć dodatkowy dochód za parkowanie samochodów, zwłaszcza w Rynku i przy CK. 
Latem przyjeżdza sporo samochodów spoza gminy Błonie do parku Baka, rozjeżdzają ulice i chodniki, 
wyrzucają swoje śmieci, a miasto musi pokryć koszty związane z utrzymaniem, naprawą i 
zapewnieniem czystości w Parku Bajka i jego otoczeniu. 

Nie 

Błonie i tak jest mało przyjazne dla mieszkańców i gości. 

Chciałabym stref płatnego parkowania dla osób spoza gminy, zwłaszcza w okolicy rynku, parku bajka i 
basenu  

Nie ma problemu z parkowaniem w Błoniu. 

Błonie nie jest aż tak rozwiniętym miastem aby mięć płatne miejsca parkingowe. Lepszym 
rozwiązaniem na ograniczenie pojazdu kilku osobowych byłyby inwwestycje związane z rozwojem 
komunikacji publicznej (np. nawiazania współpracy z ZTM)  

Błonie nie jest aż tak rozwiniętym miastem aby mięć płatne miejsca parkingowe. Lepszym 
rozwiązaniem na ograniczenie pojazdu kilku osobowych byłyby inwwestycje związane z rozwojem 
komunikacji publicznej (np. nawiazania współpracy z ZTM)  

Ponieważ będzie problem z parkingiem bezpłatnym  

Szaleństwo. Parkingi budowane są za NASZE WSPÓLNE pieniądze. Pomysł bardzo uderzający w 
budżety domowe mieszkańcow Błonia.  

Bzdura. 

Błonie to nie Warszawa. 

W celu zapewnienia parkowania powinna być więcej miejsc na rynku gdyż od dłużnego czasu 
samochodów przybywa a nie ubywa proponuje wyciąć zbyteczne krzaki koło rynku co panowie pijacy 
co roku za potrzeba załatwiają się nie tylko na 1 idą nawet 2 można zobaczyć nie za fajny widok z 
okien , tam jest wielki smród latem nawet nie można posiedzieć ciężko zaparkować od godz 10 do 18 
godzinie, w celu zrobienia drobnych zakupów wiem bo mieszkałam na rynku 10 lat na szczęście już 
nie mieszkam i jest to uciążliwe z parkowaniem parkometry nic tu nie dadzą gdyż więcej jest osób z 
Błonia niż przyjezdnych druga kwestia co z osobami które mieszkają a nie maja działki aby 
zaparkować tylko parkują na rynku bo sporo osób mieszka na rynku i korzysta z parkingu bo nie maja 
możliwości korzystać z innego , mogę się wypowiedzieć na temat rynku bo korzystam i korzystałam ,a 
centrum kultury i basen zostawiam innym gdyż nie korzystam z miejsca już istniejących do parkowania 
. 
A jeszcze dodam często osoby odwiedzające rynek nie z Błonia nie maja pojęcia o przepisach 
drogowych , tez by należało się zmienić na ruch okrężny a nie z skrzyżowaniami bo jak to powiem 
częsty widok jak ktoś jedzie pod prąd bo znaki nie widać przez drzewa np . Pozdrawiam serdecznie  

Nie potrzebna nam strefa pakowania lepiej opodatkować bardziej magazyny a nie ściągać grosze z 
biednych ludzi  

I tak nie ma gdzie przystanąć na 5 min więc jeszcze opłata to przesada 

Debile  

Ewentualnie tylko na rynku 



Ludzie parkują tak jak chcą.Może wreszcie co niektórzy nauczyli się,że chodniki są dla ludzi a nie dla 
ich samochodów.A jak nie pasuje,niech się przesiądą na rowery. 

potrzebne są parkingi a nie strefy płatnego parkowania 

Błonie to nie aglomeracja. I nie ma komunikacji miejskiej, która zastępuje samochody. 

WSTYD, że o tym myślą. Gdzie jest obwodnica dla Błonia? Porządne targowisko? Grunty pod nowe 
osiedla mieszkaniowe ? Uprzejma obsługa w urzędach ?Przedszkola, itd.......Proszę najpierw zadbać 
o podstawy dla mieszkańców a następnie myśleć o płatnych parkingach  

Tak, ale tylko dla przyjezdnych, nie dla mieszkańców.  

Nie ma gdzie parkowac a jeszcze strefe cgca zrobic 

Oczywiście że tak w okolicach basenu i parku bajka to nawet konieczne gdyż są to atrakcje nigdzie 
więcej nie występujące  
Płacąc za basen plus opłata za parking i możemy spodziewać się tłumów odwiedzających te miejsca 
��� 

To nie jest Warszawa. Nigdy nie mam problemu, żeby zaparkować w Błoniu.  
To chyba jakiś żart  

Nie 

Jestem za wprowadzeniem strefy płatnego parkowania w okolicy szkoły na Narutowicza. W godzinach 
popołudniowych oraz szczególnie w czasie zebrań w szkole jest niemożliwe zaparkować pod własnym 
mieszkaniem po powrocie z pracy. Dla mieszkańców okolicznych bloków postój powinien być 
bezpłatny - dla reszty drogi. 

Strefa powinna obciąć rynek  

Absolutnie w Rynku bo po kilku latach od rewitalizacji wygląda jak rynsztok. Przy CK i 
magazynobasenie to gruba przesada. Równocześnie uważam za rażącą niegospodarność robienie 
parkingu na działce przy Nowakowskiego w formie jak to zatwierdzono. Działka idealna pod dwa 
dwuklatkowe bloki a jeżeli parking to nowoczesny o elewacji imitującej blok mieszkalny by nie raził i 
PIĘTROWY (3-4 poziomy). Wówczas przybyło by ok 100 miejsc. Naturalnie płatnych. Ale oczywiście 
to zdanie chorobliwego optymisty. 

Tak 

Tak przynajmniej będzie można zapoarkowac i iść na zakupy na rynku 

I tak jest brak miejsc do parkowania w całym Błoniu. Nic to nie zmieni. 

Trochę przesada może jeszcze będę płacił że mieszkam w Błoniu 

Nie 

Nie! 

Centrum jest zakorkowane cały cZas 

Nie zgadzam się. Kolejny podatek  

Przede wszystkimi parkingi powinny buc płatne w okolicach parku bajka i basenu, dużo ludzi 
przyjeżdża i mieszkańcy nie mają gdzie zaparkować. Mieszkańcy powinni miec parking za darmo po 
uzyskaniu karty mieszkańca bądź meldunku w Błoniu  

Jeśli płatne parkingi, to nie dla mieszkańców Błonia i okolic. 

Nie jestem za płatną strefa parkowania 

Nie ma miejsc parkingowych w mieście. Wprowadzenie stref płatnego parkowania to "szczyt 
szczytów". 

Nie 

Strefa płatnego parkowania na pewno w jakiś sposób ograniczy wolna amerykanke w parkowaniu 
naszych kierowcow, nadmienie ze sama jestem kierowca. Uwazam ze bardzo dobrym pomyslem 
bylby zakaz wjazdu na teren rynku, to wedlug mnie powinna byc strefa dla pieszych. 

Parkomat w części rynku bo nie ma gdzie zatrzymać się choćby na chwilę.. 

Na rynku koniecznie, basen nie, ck ? 

Chyba ich pojebało 

Chyba Was pojebalo 

Bardzo się przyda  

Pojebalo  

Uporzadkowanie tematu parkowania w miejscach szczegolnie uczeszczanych przez mieszkancow. To 



ma sens. 
Ale czy wplynie to na zwiekszenie miejsc do parkowania ? W naszym miescie jest problem z 
zaparkowaniem samochodu po godz. 18 gdy mieszkancy wracaja z pracy. 
I chyba temat miejsc parkingowych dla mieszkancow powinien byc glownym tematem. 

I tak jest mało miejsc parkingowych, jeszcze mają być płatne? 

Oczywiście jestem za płatnym parkingiem. 

Bardzo dobry pomysł, ludzie parkują gdzie popadnie i idą do swoich mieszkań, A jak chce się coś 
załatwić na mieście to trzeba jeździć wokoło i szukać miejsca. 

Lidzie są biedni i nie będą płacić za kawałek kostki  

Nie 

W przypadku basenu płatny parking byłby absurdem, tym bardziej jeśli ma stać się atrakcyjnych dla 
ludzi spoza Błonia - dodatkowe koszty pobytu w centrum sportu mogą odstraszyć nowych klientów na 
rzecz Grodziska czy Sochaczewa, tym bardziej że będzie to obiekt świeżo otwarty.  
 
Podobna sytuacja mogłaby dotyczyć centrum kultury, poza klientami obciazenie kosztami dotknęłoby 
pracowników. 
 
W sprawie Rynku, utrudnienie w robieniu zakupów oraz konieczność szukania parkingu w innym 
miejscu w zależności od kosztów. Dodatkowo, opłaty mogłyby mocno uderzyć w mieszkańców 
"kamienic" wokół rynku - osobiście gdybym mieszkał w tej lokalizacji wyraziłbym sprzeciw  

To byłby kolejny podatek 

W przypadku basenu płatny parking byłby absurdem, tym bardziej jeśli ma stać się atrakcyjnych dla 
ludzi spoza Błonia - dodatkowe koszty pobytu w centrum sportu mogą odstraszyć nowych klientów na 
rzecz Grodziska czy Sochaczewa, tym bardziej że będzie to obiekt świeżo otwarty.  
 
Podobna sytuacja mogłaby dotyczyć centrum kultury, poza klientami obciazenie kosztami dotknęłoby 
pracowników. 
 
W sprawie Rynku, utrudnienie w robieniu zakupów oraz konieczność szukania parkingu w innym 
miejscu w zależności od kosztów. Dodatkowo, opłaty mogłyby mocno uderzyć w mieszkańców 
"kamienic" wokół rynku - osobiście gdybym mieszkał w tej lokalizacji wyraziłbym sprzeciw  

Jestem za tym żeby w Błoniu powstały parkometry ponieważ zaparkowanie na terenie miasta liczy z 
cudem.  

Jestem za tym żeby w Błoniu powstały parkometry ponieważ zaparkowanie na terenie miasta liczy z 
cudem.  

Szukajcie oszczędności gdzie indziej. Błonie jest błoniaków, chcecie nam odebrać to co nasze. Nie 
jesteśmy Warszawą. Jeszcze trochę i młodzi opuszczą to miasto, które nic dla młodych nie robi. 

Parkomaty na rynku to dobry pomysł. 

Zdecydowanie nie  

To jest małe miasto więc nie powinno być opłat za parkowanie  

Nie 

W centrum Błonia jest duży problem z parkowaniem dla mieszkańców pobliskich bloków, nie ma 
szansy na znalezienie miejsca od godziny 16.  

Oczywiście, że nie.  

Tak 

Bez sensu.  

Będzie więcej wolnych miejsc do parkowania bo często auta w miejscu stoją godzinami. 

W innych miastach są to czemu i w Błoniu ma nie być. Zawsze są to dodatkowe pieniądze dla gminy.  

Jadąc na zakupy czy to do kina czy na basen miałbym gdzie zaparkować. Teraz na rynku lub koło CK 
znaleźć wolne miejsce graniczy z cudem.  

Zawsze to dodatkowe pieniądze dla gminy 

Dla przyjezdnych tak. Dla mieszkańców NIE 

Nie wiem skąd ten pomysł??? 

Xxx 



bo moja emerytura to 960zl aja jeżdżę na zakupy mnie niestać na dodatkowom opłatę 

Płatne parkowanie spowoduje zwiększenie liczby wolnych miejsc.  

Nie 

Nie nie jestem  

Jesteśmy przyzwyczajeni ze w błoniu nie ma strew płatnego parkowania 

Nie, ponieważ jest to małe miasto i zbędne jest wprowadzanie płatnych miejsc parkingowych.  

Uważam że w tak małym miasteczku gdzie nie ma parkingów a ludzie z okolic przyjeżdzają na zakupy 
do przychodni to nieporozumienie płatna strefa parkowania 

Tak. Większość miast to wprowadza a do nas dużo samochodów przyjeżdża z okolic i będzie jeszcze 
więcej i dlatego jest to konieczne  

Tak. Większość miast to wprowadza a do nas dużo samochodów przyjeżdża z okolic i będzie jeszcze 
więcej i dlatego jest to konieczne  

może będzie można wreszcie zaparkować na czas zakupów 

W 

Uważam, że to zły pomysł. Na rynku I w century nie ma poblemu z parkowaniem. Moze zamiast 
wydawać pieniądze z podatkow na cele nie pomagające mieszkańcom, może lepiej zrobić parking 
podziemny po rynkiem. Albo np. zrobic wschodnią obwodnice albo tunel pod przejazdem kolejowym 
bo most to raczej pomyłka. 

Nie ma takiej potrzeby 

Parkomat na rynku 

Bez sensu.  

Bo Burmistrz pieniędzy nie ma i PIS dobra partia 

Polecam znaleźć gdzie indziej pieniędzy :) 

Najpierw parkingi dla mieszkańców 

Chyba lekka przesada ! Może jakieś uzasadnienie ? 
Wiem, że panie i panowie radni czasami cierpią na brak pomysłów i chwytają się każdej deski ratunku. 
ale umówmy, stawianie parkomatów np. w Warszawie mają przed wszystkim skłonić do korzystania z 
komunikacji miejskiej, a w Błoniu? Powód może być tylko jeden - kasa do budżetu. Może warto by 
zintensyfikować działania na rzecz obwodnicy zamiast wymyślać jakieś bzdury? 

Nie wiem 

Chyba już jest wystarczająco dużo opłat  

Nie  

Pomysł z dupy, jak cała reszta pomysłów radnych od pana zr 

Chyba nie mamy na co pieniędzy wydawać żeby codziennie na parkomaty płacić... bezsens  

W Błoniu i tak jest mało miejsca, dużo ludzi i drogo.  

Gtujki 

To nie Warszawa. Mała gmina 20 km od Warszawy. Nie przesadzajmy, żeby tu jeszcze parkometry 
stawiać.. 

Tak 

Zeby wjechac do tego brudnego miasta to jest wyczyn. I jeszcze płać za parkomaty 

Jak najbardziej potrzebne są parkometry  

Jak najbardziej potrzebne są parkometry  

Ja rozumiem że jest problem dobrze zaparkowac w Błoniu lecz moim zdaniem to jest najgorsze 
wykorzystanie sytuacji jakie mozecie zrobic. Nie lepiej wybudowac bezplatny parking? 

Błonie to nie stolica,wystarczy zrobić zakaz postoju na rynku. 

Nie dosyć ze nie ma gdzie parkować to jeszcze płatny ma być.  

To zły pomysł! 

Przyjeżdzam prawie codziennie do Błonia, zawsze udaje mi się zaparkować, odległości są tak nieduże 
że parkując np. koło straży pożarnej mogę dojść do rynku do każdego sklepu czy do urzędu. Jest 
absolutnie nie potrzebne, czemu to ma służyć, ludzie przyjeżdzają, załatwiają sprawy i odjeżdają. Przy 
innych dyżych obiektach są parkingi. Po co utrudniać jeszcze nam życie !!! Chory pomysł . 

Przyjeżdzam prawie codziennie do Błonia, zawsze udaje mi się zaparkować, odległości są tak nieduże 



że parkując np. koło straży pożarnej mogę dojść do rynku do każdego sklepu czy do urzędu. Jest 
absolutnie nie potrzebne, czemu to ma służyć, ludzie przyjeżdzają, załatwiają sprawy i odjeżdają. Przy 
innych dyżych obiektach są parkingi. Po co utrudniać jeszcze nam życie !!! Chory pomysł . 

Przyjeżdzam prawie codziennie do Błonia, zawsze udaje mi się zaparkować, odległości są tak nieduże 
że parkując np. koło straży pożarnej mogę dojść do rynku do każdego sklepu czy do urzędu. Jest 
absolutnie nie potrzebne, czemu to ma służyć, ludzie przyjeżdzają, załatwiają sprawy i odjeżdają. Przy 
innych dyżych obiektach są parkingi. Po co utrudniać jeszcze nam życie !!! Chory pomysł . 

Jest to coś zupełnie zbędnego w tak małym mieście jakim jest Błonie. Zamiast wprowadzać płatne 
parkowanie, zróbcie parkingi  

Myślę że to nie polepszy sytuacji a wręcz ludzie będą się pchać i kombinować na miejscach 
bezpłatnych. Tam jest ciasno wszędzie a inne miejsca parkingowe bezpłatne gdzie? Pod biedronka i 
Rosmanem?  

Masakryczny pomysł� 

W błoniu mało jest miejsc parkingowych, i jeszcze mają być płatne, nigdy 

Nie 

I tak juz jest ciezko zaparkowac, a jak bedza parkometry to juz bedzie jakas masakra 

Chcą robić strefy płatnego parkowania a nie ma gdzie parkowa i bez nich. Czas pomyśleć o 
infrastrukturze miejsc do parkowania żeby mieszkańcom ułatwić życie  

Najpierw zrobić parkingi i zakazać parkowania na ulicach bo po niektórych to Nida się jeździć. Trzeba 
myśleć a nie zarabiać na innych 

Popieram 

Strefy parkowania są ok. W Grodzisku Maz. Pierwsze 3godziny gratis po pobraniu biletu. Powinno się 
powielić pomysł. Inaczej mieszkańcy Błonia nie będą gdzie parkować. 

Strefy parkowania są ok. W Grodzisku Maz. Pierwsze 3godziny gratis po pobraniu biletu. Powinno się 
powielić pomysł. Inaczej mieszkańcy Błonia nie będą gdzie parkować. 

To bardzo dobry pomysł, moze wreszcie nie byloby problemu z zaparkowaniem na rynku. 

W miejscach gdzie jest utrudniony ruch, ale osiedlowe parkingi powinny byc powiekszone i tylko dla 
mieszkancow 

Bardzo dobry pomysł, jeśli będzie to Rynek i przyległe ulice, osobiście rozmawiałem z p. Nowakiem na 
ten temat, może wyeliminuje to parkowanie nieużywanych aut w centrum miasta. Np. Na parkingu 
przy ulicy Kościuszki stoi 5 aut którymi opiekuje się jeden człowiek, z tego co wiem ma on jeszcze 
jedno auto które parkuje na ulicy 3go maja. To przypadek jednej osoby a takich może być więcej. 

jest potrzebna, ale nie wygurwana stawka  

Mieszkam na rynku więc mam płacić za miejsce ? 

Jestem za wprowadzeniem zakazu ruchu pojazdów dookoła rynku 

W innych miastach są i jakoś ludzie sobie radzą. Szok był zaraz po wprowadzeniu a teraz to 
normalne. 

Na rynku dużo samochodów stoi przez caly dzień. 

Najlepsza opcja to np. godzina za darmo, a potem opłata. Zniknełyby samochody, które stoja cały 
dzień. 

Nie ma miejsca na parkowanie samochodu a do tego teraz jest pomysł płatnego parkingu, pomysł 
bardzo nie przemyślany, poza tym trzeba opłacić osoby które będą tego pilnowały i zbierały pieniądze 
z parkomatów i zapłacić za parkomaty, lepiej te pieniądze przeznaczyć na inny cel. 

Nie ma miejsca na parkowanie samochodu a do tego teraz jest pomysł płatnego parkingu, pomysł 
bardzo nie przemyślany, poza tym trzeba opłacić osoby które będą tego pilnowały i zbierały pieniądze 
z parkomatów i zapłacić za parkomaty, lepiej te pieniądze przeznaczyć na inny cel. 

Nie ma miejsca na parkowanie samochodu a do tego teraz jest pomysł płatnego parkingu, pomysł 
bardzo nie przemyślany, poza tym trzeba opłacić osoby które będą tego pilnowały i zbierały pieniądze 
z parkomatów i zapłacić za parkomaty, lepiej te pieniądze przeznaczyć na inny cel. 

Nie ma miejsca na parkowanie samochodu a do tego teraz jest pomysł płatnego parkingu, pomysł 
bardzo nie przemyślany, poza tym trzeba opłacić osoby które będą tego pilnowały i zbierały pieniądze 
z parkomatów i zapłacić za parkomaty, lepiej te pieniądze przeznaczyć na inny cel. 

Nie ma miejsca na parkowanie samochodu a do tego teraz jest pomysł płatnego parkingu, pomysł 
bardzo nie przemyślany, poza tym trzeba opłacić osoby które będą tego pilnowały i zbierały pieniądze 



z parkomatów i zapłacić za parkomaty, lepiej te pieniądze przeznaczyć na inny cel. 

Nie ma miejsca na parkowanie samochodu a do tego teraz jest pomysł płatnego parkingu, pomysł 
bardzo nie przemyślany, poza tym trzeba opłacić osoby które będą tego pilnowały i zbierały pieniądze 
z parkomatów i zapłacić za parkomaty, lepiej te pieniądze przeznaczyć na inny cel. 

Potrzeba jest więcej miejsc A nie opłat. 

Kiepski pomysł jak na tak małe miasto  

W końcu będzie gdzie zaparkować A nie jak do tej pory. Jak ktoś stanie rano to odjeżdża w południe. 

Nie chce  

Uważam ze na rynku powinny być parkometry tak jak w Sochaczewie - 1h gratis każda kolejna płatna 
- wtedy nie byłoby takich problemów z zaparkowaniem bo sprzedawcy ze sklepów którzy zajmują 
polowe miejsc na placu rynkowym nie stawialiby gdzie popadnie aut a i ludzie tez nie zostawialiby 
samochodów bez potrzeby  

Uważam ze na rynku powinny być parkometry tak jak w Sochaczewie - 1h gratis każda kolejna płatna 
- wtedy nie byłoby takich problemów z zaparkowaniem bo sprzedawcy ze sklepów którzy zajmują 
polowe miejsc na placu rynkowym nie stawialiby gdzie popadnie aut a i ludzie tez nie zostawialiby 
samochodów bez potrzeby  

Nie uda się, pomysł wręcz idiotyczny 

Jestem za ponieważ nie będzie takiego tłoku w rynku. Z tym że 30 min darmowe 

Są miejsca gdzie powinnismy zostawiać samochód tylko w celu zalatwienia pilnych spraw i tu się 
zgadzam-powinny być parkomaty np.ścisłe Centrum. 

Nie jest to potrzebne  

Parkomaty powinny być na rynku, oprócz basenu i CK 

Jestem przeciwna płatnej strefie za parkowanie samochodów.  

Nie ma gdzie parkować po pierwsze 

Blonie jest małe i jeszcze dodatkowo płacić za miejsce to jakieś nie porozumienie.  

Jestem przeciwna strefie płatnego parkowania, ponieważ to nie jest Warszawa , gdzie w ciągu dnia 
napływa bardzo duża ilość przyjezdnych w swoich samochodach.  

Ta I jeszcze czego 

Proszę o dużą ilość parkingów a nie parkomatów. W centrum miasta jest mnóstwo bloków i tylko jeden 
prawdziwy parking obok przychodni. Poza tym... To jest Błonie a nie Warszawa. Rozumiem że ktoś 
szuka sposobu na zarobek ale to już jest chamstwo.  

Poroniony pomysł, nie dość że i tak jest mało miejsc parkingowych w Błoniu to jeszcze płatne miałyby 
być. Absurd !  

Nie 

Brak miejsc do parkowania  

Dziekuje 

Dziekuje 

Bezsensowny pomysł  

Idiotyczny pomysł  

Nie ma parkingów. A centrum (Rynek) umrze podobnie jak centrum Warszawy. 

złodzieje z pomysłodawców 

I tak jeat mało miejsca gdzie można zaparkować samochód. Miasto się rozrasta, przybywa coraz 
więcej ludzi co za tym idzie także samochodów. Jeśli wprowadzili by parkomaty to znalezienie miejsca 
będzie graniczyło z cudem.  

Płatne parkowanie w Błoniu nie jest potrzebne, bo obciążyłoby ono dodatkowo kieszenie 
mieszkańców pomimo i tak wysokich podatków w kraju. 

Niema takich stref w Błoniu  

Nie dość ze nie ma gdzie parkować, to jeszcze mamy za to płacić? Śmiech na sali. Ludzie nie maja 
gdzie samochodu zostawić jak wracaja do domu, a gdzies auto musi stac. Błonie jest na tyle małe ze 
polowa ludzi jak idzie na rynek to bez auta. Płacić za to beda ludzie mieszkajacy przy rynku i to nie 
małe pieniądze. 

Dlaczego ma być trefa płatnego parkowania? W takim małym mieście ? No chyba ze sam rynek i dla 
aut które stoją ponad 30min , nie da tych co na chwilkę wysiądą zrobić zakupy. Wtedy już całkowicie 



małe sklepiki będą bankrutowały bo każdy pojedzie robić zakupy do Tesco czy Biedronki gdzie można 
parkować za darmo 

Jak najbardziej bo jako mieszkaniec nie mam gdzie parkować  

tylko na rynku  

Uważam, że jest to niepotrzebna inwestycja  

Z 30 minutowym czasem darmowego parkowania, jeżeli chodzi o rynek. Brak propozycji obszaru. 

W Błoniu i tak brakuje miejsc Parkingowych, na Rynku parkuje się często na 15 min by wyskoczyć do 
któregoś ze sklepów, po co to jeszcze utrudniać... 

Co jeszcze wymyślą? 

Jestesmy tak małym miastem ze to bez sensu.  

Rynek to jeden wielki parking to i parkometry być powinny ale ten pomysł nie przejdzie bo nasza 
polska mentalność to ,,powinni dać" i ,,wszystko za darmo'' 

Jak będzie płatny parking to już w ogóle nie będzie gdzie zaparkować w Błoniu bo wszystkie miejsca 
będą zajęte 

Jak będzie płatny parking to już w ogóle nie będzie gdzie zaparkować w Błoniu bo wszystkie miejsca 
będą zajęte 

Najpierw porzadne parkingi dla mieszkancow a potem mozna pomyslec o strefach platnych. 

Blonie nie jest miejscowoscia turystyczna,bedzie to dodatkowy podatek dla mieszkancow? 

najpierw trzeba stworzyć miejsca do parkowania, a później jak je wykorzystać !!!!!!!!!!!! 

Koniecznie przed centrum kultury i basenie oraz na rynku. Pozostałe miejsca bez opłat 

Problem z parkowaniem w "centrum" Błonia. 

I tak brakuje miejsc parkingowych,  

nie potrzebne 

jeden dyr. emeryt zamknął toalety w Centrum Kultury - jedyne miejsce w tym budynku w którym coś 
się dzieje :D 
 
a drugi ożeniony z dzieckiem chce zamknąć miasto , zmieńmy tych ludzi czem prędzej , póki jeszcze 
czas :D 

Więcej miejsc parkingowych; Błonie to mała miejscowość i lepiej przeznaczyc pieniądze na 
ważniejsze cele jak drogi, wiadukt, obwodnicę  

NIE 

Przy Certum kultury pierwsze 3 godziny gratis ,tak jak w Grodzisku dla mieszkańców.  

Poproszę najpierw wyremontować drogi, położyć chodniki tam gdzie ich nie ma.  

Brak miejsca dla mieszkańców  

Brak miejsca dla mieszkańców  

To głupota  

Uważam, że jest nie potrzebna.  

Na rynku i przyległych ulicach tworzą się dzikie parkingi. 

To niczego nie zmieni a wydrenuje tylko kieszenie. 

Nabijanie kabzy  

Nie ma takiej potrzeby 

Najpierw lepiej zacząć budować ważniejsze rzeczy jak parkingi, obwodnica i przeliczyć koszta ile 
kosztuje utrzymanie parkometrów w skali roku 

Kolejne miejsce do wydawania kasy,jakby już nie było wszystko drogie. 

1. brak miejsc do parkowania 
2. to nie Warszawa, tylko mała mieścina, tutaj nie nakłoni się ludzi do korzystania z komunikacji 
miejskiej, której nie ma, tylko łata się dziurę budżetową, tym samym można ją załatać usuwając straż 
miejską, której właśnie na siłę szukane jest zbędne zajęcie jakim są parkomaty i weryfikacja 
parkujących czy płacą 

Ludzie i tak będą parkować w miejscu nieodpłatnym i tam będzie zatłoczony parking a parkingi płatne 
będą stały puste :/  

Najpierw należałoby zapewnić miejsca parkingowe. Nie zaczyna się budowy domu od dachu... kolejna 
sprawa, koszty zakupu i utrzymania parkometrow, a wpływy z opłat - jak kształtuje się przewidywany 



bilans.  

rynek i okolice  

Zróbcie obwodnicę czy tam wiadukt, zbudujcie więcej parkingów dopiero później wprowadzajcie strefy 
płatnego parkowania. 
 
Zamiast wiaduktu wybraliscie basen, nie będę się wypowiadał na ten temat, ponieważ brakuje Mi 
słów. 
 
Zamaist od korkować miasto, zbudowaliście basen, co przyciągnie więcej osób do Błonia, co jest 
dobre, ale jak mamy się po nim poruszać? 
Jak od 13 do 17 są ciągle korki, nie wspominając, że aby przejechać przez przejazd kolejowy nie raz 
trzeba odczekać po 20 minut. 
 
Porażka.  

Uważam, że parkometry w Błoniu są zbędne. Głównym zastosowaniem parkometrów (poza fiskalnym) 
jest zwiększenie rotacji parkujących samochodów tzn. chcemy by w danym miejscu zwalniały się 
miejsca co średnio np. 20min bo są one potrzebne by zwiększyć dostępność i usprawnić pracę 
urzędów, sklepów, miejsc użyteczności publicznej. Jeżeli ktoś chce załatwić sprawę np. w Ratuszu i 
nie może zaparkować na Rynku, to zawsze może poszukać miejsca na parkingu za przychodnią lub w 
okolicznych uliczkach. Odległości w Błoniu są tak niewielkie, że zatrzymanie się samochodem ulicę 
dalej nie powinno być dla nikogo problemem. Być może w przyszłości ilość aut parkowanych w 
mieście wzrośnie do takiego poziomu, że postawienie parkometrów będzie koniecznością. 

Brak alternatywnych parkingów brak transportu który zastapił by prywatny samochód  

Nie sprawdzi się, gdyż na rynku dużo samochodów dotyczy mieszkańców kamienic, oraz 
pracowników firm usytuowanych na rynku 

Beznadziejny, „chory” pomysł...  

Myślę, że powinniśmy zachęcać do odwiedzania miasta, a nie odstraszać ludzi. To nie Warszawa, że 
można wszędzie dostać się komunikacją zbiorową. 

Bo każdy potrzebujący zapłaci ,a ci co zostawiają rano do wieczora ,się zastanowią nad innym 
rozwiązanie transportu dla siebie. Z resztą ta sama logika co w dużych miastach , co tu dużo pisać. 

Wystarczające środki trafiają na konto Gminy. Kolejna oplata-podatek to po prostu zdzierstwo, latanie 
dziur powstałych przez niegospodarność rządzących. 

NIECH ŻYJE KWW ZENONA :D 

Nie ma aż takiego problemu z parkowaniem 

Nie 

Jest to wymogiem czasów; pozwoli na zaparkowanie krótkoterminowe w najbardziej zatłoczonych 
miejscach (rynek), zapobiegnie blokowania miejsc parkingowych przez kierowców parkujących na 
dłużej. 

W końcu może będzie miejsce  

W końcu może będzie miejsce  

Żeby wprowadzić strefę płatną to trzeba najpierw zapewnic inne miejsca parkingowe, gdzieś w dalszej 
lokalizacji. Bo inaczej bedziemy mieli zaparkowane samochody gdzie popadnie. Ponadto Błonie jest 
tak.malym miastem, że pomysł płatnego parkowania wydaje się bez sensu. Z dowolnego miejsca 
mozna w kilka chwil dotrzec do rynku cz6 w inne dowolne miejsce. Wydawanie pieniędzy całkiem bez 
sensu. Płatny parking przy basenie też nie zachęci do korzystania z niego, a przecież duża część 
mieszkańców dojeżdżać będzie do Błonia. Zapłacić za basen i jeszcze za samochód to już przesada. I 
ludzie przychodząc do kościoła na mszę będą pędzić do parkomatu?  

więcej miejsc do parkowania w dzień  

Nie ma zgody na łatanie dziur w budżecie powstałych w wyniku pomysłów burmistrza i jego świty. 

Jak najbardziej  

Jest za mało miejsc parkingowych dla samochodow a co dopiero wymagac pieniedzy za parkowanie 
w rynku. 

obwodnica jest potrzebna, zamiast parkomatów w ogóle zrobić zakaz wjazdu na rynek i po problemie 

nie rozwiaze problemu .budujcie parkingi. 

To nic nie zmieni, a tylko napełni kasę czyją ?????? wiadomo. 



Trudno aby w tak małym mieście były parametry.  

Czyzby za malo pieniedzy w budzecie? 

Nie popieram,głupota 

Nie popieram,głupota 

Bilet na basen lub zajecia w CK już rekompensują parkowanie  

NIE!!!!!!!!!!! 

jesli tak sie stanie bedzie wiecej miejsca do parkowania 

Jest wystarczająco miejsca dla wszystkich... 

Zenek królem Błonia! 

Jestem za płatnym.parkowaniem dla mieszkańców z poza gminy błonie. Nasze nowe ośrodki 
przyciągają gości i.dla mieszkańców nie ma miejsc do parkowania .Nie da się zaparkować w pobluzu 
danego obiektu kiedy sprowadzamy swoje dzieci na występy szkolne oraz imprezy kulturalne 
ponieważ miejsca są zajęte przez gości spoza gminy Błonie.  

W Błoniu i tak jest już problem z parkowaniem a ludzie widząc płatny parking nie będą chcieli na nim 
parkować i będą szukali innych miejsc np. pasy zieleni 
Według mnie jest to bardzo zły pomysł  

Błonie jest zbyt małe, aby wprowadzono parkomaty. Strefy płatnego parkowania godziłyby 
bezpośrednio w mieszkańców.  

Najwieksza głupota 

Nie stać mnie na to 

I tak brakuje miejsc 

Niema takich stref w Błoniu  

Wszystko jest coraz droższe, pieniądze tracą swoją wartość. Chciałbym żeby zabierano mi mniej z 
mojego budżetu. 

Płatne parkowanie powinno być na Rynku a wynika to z tego, że interesanci urzędu gminy i klienci 
pobliskich sklepów nie mają gdzie zaparkować. 

Nie widze takiej pottzeby, nie jestesmy wielkim miastem 

Złośliwie: od razu zrobić zakaz wjazdu do Błonia, a kto wjedzie to od razu mandat. A tak na serio: 
parkometry nie rozwiążą problemu parkowania (niezależnie jaki obszar czy ulice podlegały pod 
opłaty), bo miejsc będzie cały czas brakowało. Dodatkowo ludzi nie będzie stać żeby zapłacić za 
parkometr, a przyjechać samochodem muszą. Na transport publiczny nie ma co liczyć bo go po prostu 
nie ma. Drugie dno tego pseudopomysłu to poprawienie zadłużonego budżetu urzędu i gminy o 
dodatkowe pieniądze mieszkańców.  

nie 

koniecznie 

Nie ma gdzie zaparkować a dodatkowo chcą to jeszcze opodatkować. Śmieszne!  

Tom co dzieje się na tynku woła o pomstę do nieba 

 


