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Płock, dnia 10.07.2007 r.

WGK.I.0057/ 82  /2007 

Pani
Bożena  Musiał 
Radna Rady Miasta Płocka

dotyczy: interpelacji złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 27.06. 2007r. w 
sprawie wniosków złożonych na spotkaniu RMO Kochanowskiego

W  odpowiedzi  na  złożoną  przez   Panią  interpelację  nr  BRM.0057/337/07  z  dnia 
26.06.2007r.  informuję:

Ad.1
Mieszkańcy bloków z ul. Obrońców Westerplatte 3 i 3/1 – za mało parkingów i placów  zabaw dla 
dzieci,  droga woda, co z możliwością wykupu mieszkań, za wąskie uliczki osiedlowe, zły stan  
chodników, odpadające tynki z bloków 

-   Teren  wokół  w/w  bloków  znajduje  się  we  władaniu  Miejskiego  Zakładu  Gospodarki 
Mieszkaniowej  TBS sp. z o.o z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7.
Spółka  planuje  na  Osiedlu  Obrońców  Westerplatte  wykonanie  nowych  uliczek  osiedlowych, 
chodników, parkingów i altan śmietnikowych. Wykonany został projekt zagospodarowania terenu. 
Pierwszym etapem robót ma być odwodnienie terenu. 
-  Budynek  Obrońców  Westerplatte  3/1  jest  wspólnotą  mieszkaniową  i  wykonanie  remontu 
uzależnione jest od podjęcia stosownej uchwały przez współwłaścicieli.
remont elewacji budynku Obr. Westerplatte 3 nie jest ujęty w planie remontów na bieżący rok
- W budynkach położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 3 i 3/1  sprzedaż  lokali komunalnych 
na  rzecz  najemców  nie  jest  obecnie   możliwa,  ponieważ  trwają   regulacje  prawne  ww. 
nieruchomości.  Prezydent  Miasta  Płocka  zwrócił  sie  do  Wojewody  Mazowieckiego  o  podjęcie 
działań  w celu  uznania  nieważności  w części  ostatecznej  decyzji  Wojewody Płockiego  z  dnia 
27.12.1991 r. nr GG.VII.7211-45/2355/91 stwierdzającej m. in. nabycie przez Gminę Płock z mocy 
prawa  nieodpłatnie  działki  nr  147/19  (położonej  w  Płocku  ,  obręb  7)  z  powodu  błędnego  jej 
wydzielenia.  

Ad.2
Mieszkańcy ul. Traugutta – kiedy budowa/remont ulicy Traugutta

Remont ulicy Traugutta nie jest ujęty w Planach Remontów do 2009 roku opracowanych przez 
Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Ad.3
Mieszkaniec  Bloku ul.  Traugutta  8 –  zły  stan  parku/kirkutu  przy  ul.  Traugutta  (szkła,suche  
drzewa, brak alejek i ławek), prośba o poprawę dojazdu do bloków 8 i 10.



- Teren Parku/Kierkutu przy ul. Traugutta stanowi część Cmentarza Żydowskiego i  jest własnością 
Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 6. 
Ze względu na powyższe nie ma możliwości  wykonywania przez Miasto Płock na w/w terenie 
jakichkolwiek inwestycji bądź remontów.
W związku z faktem, iż w/w teren jest ogólnie dostępny oraz służy okolicznym mieszkańcom jako 
teren  spacerowo –  wypoczynkowy Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony Środowiska  na 
bieżąco zleca prace z zakresu utrzymania czystości  oraz konserwacji zieleni   takie jak zbieranie 
papierów i innych nieczystości, wygrabianie liści, koszenie trawy itp.
- Z informacji uzyskanych od Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku wynika, iż dojazd do 
budynków Traugutta 8 i 10 odbywa się po terenie będącym we władaniu wspólnoty z budynku 
Traugutta  6.  Toczące  się  od  dłuższego  czasu  pertraktacje   pomiędzy  Płocką  Spółdzielnią 
Mieszkaniową a w/w Wspólnotą w sprawie służebności do przechodu i przejazdu przez działkę 
wspólnoty oraz sposób jej  utrzymania nie zostały zakończone, z uwagi na wielokrotne  zmiany 
stanowiska  Wspólnoty.  Sprawa  do  dziś  jest  nieuregulowana  (obecnie  toczy  się  postępowanie 
sądowe w zakresie ustalenia służebności).

Ad.4
Mieszkańcy bloku ul. Obr. Westerplatte 3, 5, 5/1 i 7/1 – nie przybywa miejsc parkingowych, zły  
stan techniczny chodników, mieszkańcy proszą o zainstalowanie toalet na dworcu autobusowym 
przy ul. Jachowicza
W/w  problemy powinny zostać rozwiązane z chwilą zrealizowania założeń projektu wymienionego 
w pkt-cie 1.
Ustawienie toalet przenośnych przez miasto Płock w obrębie dworca autobusowego
przy ul. Jachowicza jest niemożliwe, ponieważ jest to teren prywatny, należący do Polskich Linii 
Samochodowych  S.A. Ponieważ właściciel terenu prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie 
przewozów pasażerskich oraz wynajmuje teren innym firmom prowadzącym również identyczną 
działalność  -  winien  on  zapewnić  potencjalnym  pasażerom   godziwe  warunki  oczekiwania  na 
przewóz, w tym również dostęp do toalet.

Ad.5
Mieszkańcy bloku ul. Kochanowskiego 27 – 4 bloki MZGM-u oszpecają teren wokół, mieszkańcy  
są zainteresowani wykupem mieszkań i stworzeniem wspólnoty mieszkaniowej, proszą o pomoc i  
przekazanie wszelkich potrzebnych informacji, samochody zastawiają  chodnik przy ul. Bielskiej  
przy  pawilonach  handlowych  –  może  warto  stworzyć  tam  jakieś  miejsca  parkingowe,  
mieszkańców  interesuje również przyszłość zabudowań młyna na skrzyżowaniu ul. Bielskiej i Al.  
Kobylińskiego,  tereny  wokół  lotniska  przy  ul.  Bielskiej  –  śmieci  i  zły  stan  chodników,  czy 
powstanie tam ścieżka rowerowa i oświetlenie – w stronę cmentarza komunalnego.

– Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców w budynku położonym przy ul.
 Kochanowskiego 27 nie jest obecnie możliwa na zasadach ogólnych ponieważ budynek nie 
znajduje się  w wykazie budynków , w których prowadzona jest sprzedaż lokali komunalnych – 
wg załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 571/XXX/04 Rady Miasta Płocka z  dnia 28 września 2004 
r. w sprawie : ustalenia zasad  sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.
W wyżej  wymienionym budynku możliwa jest  sprzedaż zbiorowa z bonifikatą  95% jeśli  z 
wnioskiem o wykup zbiorowy wystąpią  wszyscy uprawnieni do nabycia lokalu według stanu 
na dzień złożenia wniosku .  Wg  MZGM TBS Sp. z o.o. mieszkańcy bloku Kochanowskiego 
27  złożyli  w  2007  roku  wniosek  zbiorowy  o  wykup.  Dalszym  etapem  będzie  wykonanie 
inwentaryzacji budynku.

Ponadto  Wydział Urbanistyki i Architektury informuje, że:
– dla terenu przy pawilonach handlowych położonych przy ul. Bielskiej, na przeciwko Zakładów 

Mięsnych oraz dla terenów wokół lotniska przy ul.  Bielskiej  brak jest miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.  Zgodnie z art.  4 ust.  2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 



planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) w przypadku 
braku  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  określenie  sposobów 
zagospodarowania  i  warunków  zabudowy terenu  następuje  w  drodze  decyzji  o  warunkach 
zabudowy  i  zagospodarowania  terenu,  przy  czym:  lokalizację  inwestycji  celu  publicznego 
ustala  się  w  drodze  decyzji  o  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  a  sposób 
zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się            w drodze 
decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) budowa miejsc postojowych dla 
samochodów  osobowych  do  10  stanowisk  włącznie  nie  wymaga  uzyskania  pozwolenia  na 
budowę - na podstawie art. 30 ust. 1 pkt.1 wymaga zgłoszenia właściwemu organowi;

– utrzymanie  należytego  stanu  estetycznego  i  technicznego  oraz  użytkowanie  obiektu 
budowlanego, zgodnie z zasadami i w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, należy do zadań i 
obowiązków właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego (art. 61 ustawy Prawo budowlane);

– Ścieżka rowerowa wzdłuż ul.  Bielskiej  została  ujęta  w opracowanym w 2002r.  "Programie 
ścieżek  rowerowych  miasta  Płocka",  jako  podsystem  ścieżek  rowerowych  w  obszarze 
zabytkowym miasta oraz prowadzących do podmiejskich obszarów turystyczno-rekreacyjnych. 
W styczniu 2006r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy 
oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Bielskiej w Płocku, od przejazdu kolejowego do 
Cmentarza Komunalnego;
W Planach Remontów opracowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku na rok 2008 ujęty 
został  remont chodników na ul. Bielskiej na odc. od  ul. Tysiąclecia do ul. Chopina  strona 
wschodnia. 
Z  uwagi  na  nieuniknione  zmiany  w  zagospodarowaniu  pasa  drogowego  ul.  Bielskiej,  przy 
docelowej  koncepcji  przebudowy drogi  na  dwujezdniową  – spójnej  z  obwodnicą  północną, 
zakres prac związany ze ścieżką rowerową i oświetleniem będzie stosownie uwzględniony. 

– Dla terenu na skrzyżowaniu ul. Bielskiej i Al. Kobylińskiego obowiązują ustalenia 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: 
Kobylińskiego, Bielską, Ostatnią i Al. Spacerową w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 167/XII/03 
Rady Miasta Płocka w dniu 26 czerwca 2003r. Dla terenu zabudowań młyna plan ustala 
zabudowę usługowo-administracyjną z przeznaczeniem podstawowym: centrum handlowe, 
usługowe, kulturalne, administracyjne. W części terenu gdzie znajduje się zabytkowy budynek 
"Młyna" zaleca się lokalizację funkcji kulturotwórczych. Budynek "Młyna" zlokalizowany przy 
ul. Bielskiej 45 stanowi własność prywatną i zgodnie z ustaleniami w/w planu podlega ochronie 
konserwatorskiej.

– Tereny pasa  drogowego przy  ul.  Bielskiej  na  zlecenie  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i 
Ochrony Środowiska są regularnie sprzątane tj.  usuwane są śmieci i inne drobne nieczystości 
ze szczególnym uwzględnieniem okresu po giełdach samochodowych.  Ponadto koszona jest 
trawa, a w okresie jesiennym wygrabiane są liście z trawników. Również  z terenów przyległych 
do  pasa  drogowego  ul.  Jędrzejewo  (tereny  sąsiadujące  z  lotniskiem)  usuwane  są  dzikie 
wysypiska śmieci oraz zlecane jest koszenie trawy i chwastów.

Ad.6
Mieszkaniec ul. Lotników 3 – skarży się na ulotki pod drzwiami  mieszkania, dlaczego roznoszący 
ulotki nie zostawią ich na wieszakach/koszach na gazety na parterze.

Z  informacji  uzyskanych  od  Płockiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Płocku  wynika,  iż  na 
wszystkich klatkach schodowych zamontowane zostały koszyki, które służą do wkładania ulotek. 
Ponadto w tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych umieszczono informacje uczulające 
mieszkańców  na  zachowanie  osób  roznoszących  ulotki  (zwrócenie  uwagi  na  właściwe  ich 
pozostawienie  w miejscach do tego przeznaczonych).  Monitorowanie  do firm pozostawiających 
reklamy  pod  drzwiami,  aby  zaprzestali  stosowania  takiej  praktyki  nie  przynosi  oczekiwanych 
rezultatów,  tym  bardziej,  że  wg  przeprowadzonych  badań  wynika,  iż  istnieje  społeczne 



zapotrzebowanie  na  bieżące  zapoznawanie  mieszkańców z  aktualną  ofertą  sprzedaży towaru  w 
sklepie.  Wynika  z  tego  fakt,  iż  w  temacie  ulotek  wszystko  zależy  od  czujności  samych 
mieszkańców.
Ad.7
Mieszkaniec ul. Żwirki i Wigury 5 – kiedy  budowa/remont ul. Żwirki i Wigury, kiedy nastąpi  
poprawa  zarządzania  miastem,  dlaczego  miasto  buduje  szybko  i  byle  jak  (szczególnie  ul.  
Wyszogrodzka – połączenie do trasy mostowej, odwodnienie), kiedy zakończą się inwestycje, które  
się rozpoczęły  (drogi dojazdowe do mostu, ul. Wyszogrodzka, amfiteatr, obwodnice, itp.), co z  
naszą telewizją lokalną MultiMedia – żenujące sprawozdania.

-Remont ulicy  Żwirki i Wigury nie jest ujęty w Planach Remontów do 2009 roku opracowanych 
przez  Miejski Zarząd Dróg w Płocku.
- Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Granicznej do Al. Jana Pawła II wraz z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej zgodnie z zawartą umową zostanie zakończona w terminie do 
30 września 2007 r.
-Termin opracowania dokumentacji naprawczej Amfiteatru wyznaczony jest do 30.07.2007 r. Po 
otrzymaniu w/w dokumentacji podjęte zostaną dalsze działania, związane z naprawą w/w obiektu.

Ad.8
Mieszkanka bloku ul. Obr. Westerplatte 2/1 – nocami hałas wkoło budynku, w dzień mnóstwo 
parkujących samochodów na chodnikach i trawnikach, pani skarży się na chuliganów i psie 
odchody

Rejon budynków przy ul.  Obrońców Westerplatte  2 – 4 i  ul.  Kochanowskiego 1 – 5,
z  chwilą  otrzymania  informacji  o  występujących  tam  zagrożeniach,  znajduje  się  pod
szczególnym  nadzorem  Straży  Miejskiej  jako  miejsce  zagrożone.  O  wynikach  prowadzonych 
działań Straż Miejska powiadomi oddzielnym pismem.
Informuję jednocześnie, że do Straży Miejskiej od stycznia 2007 r. wpłynęły tylko trzy interwencje 
z ww. rejonu. Interwencje dotyczyły:
- niedopełnienia przez właściciela psa zamieszkałego przy ul. Kochanowskiego 3a obowiązku 
utrzymania go na smyczy i zaszczepienia przeciwko wściekliźnie. W stosunku do właściciela 
skierowano wniosek o ukaranie do Sądu.
- spożywania alkoholu i zakłócania ciszy przez młodzież w rejonie
ul. Obr. Westerplatte 4. Po przybyciu na miejsce patrol nie potwierdził interwencji.
- zablokowania wyjazdu innemu pojazdowi. Zgłaszająca odwołała interwencję przed przybyciem 
strażników.

Pragnę  również  poinformować,  że  ze  strony  Straży  Miejskiej  zostały  podjęte 
przedsięwzięcia  zmierzające  do  bardziej  skutecznych  i  restrykcyjnych  działań  w  stosunku  do 
właścicieli nie usuwających odchodów po własnych zwierzętach. 

Wg informacji uzyskanych z  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej wynika ,iż usytuowanie 
budynku Obr. Westerplatte 2/1 (od strony wschodniej duży parking od strony zachodniej zespół 
garaży)  powodują,  że  mieszkańcy  tego  budynku  mogą  odczuwać  dyskomfort  otaczających  ich 
samochodów. Jednakże powyższe spowodowane jest ograniczeniami terenowymi, zwartą zabudową 
która nie pozwala na budowę nowych miejsc postojowych w dalszej części od budynku. Odnośnie 
psich odchodów  Administracja  Osiedla  „Kochanowskiego” wywiesiła  na klatkach schodowych 
informację  dla  posiadaczy  „czworonogów”  dotyczącą  usuwania  na  bieżąco  z  terenów  osiedli 
zanieczyszczeń spowodowanych przez ich zwierzęta. Ponadto zamontowano zasobniki z torebkami 
na  psie  odchody,  jednakże  kultura  mieszkańców nie  pozwoliła  na  właściwe ich  wykorzystanie 
(torebki słuzyły dzieciom do zabawy i były roznoszone po całym osiedlu).

Ad.9
Mieszkaniec bloku ul. Kochanowskiego 3A – skarży się na brak bezpieczeństwa wokół bloku ul.  



Kochanowskiego 3A, chuliganeria wyrywa drzewka i ogrodzenia.

Odpowiedz zawarta w punkcie 8

Ad.10
Mieszkaniec bloku ul. Obr. Westerplatte 16 – zmorą mieszkańców są psie odchody, wspomniał o  
imprezach miejskich, że są głównie dla osób młodych, czy miasto planuje jakieś imprezy/koncerty  
dla osób starszych.

- Miasto Płock obchodzi w tym roku 770 rocznicę lokacji, tegoroczne wydarzenia kulturalno-
rozrywkowe są więc bardzo różnorodne. Każdy mieszkaniec Płocka, przeglądając kalendarz imprez 
kulturalnych, znajdzie coś interesującego dla siebie:
 koncerty Płockiej Orkiestry Symfonicznej,
 imprezy w ramach Dni Historii Płocka 1- 3.06.07r. /Stary Rynek, Wzgórze Tumskie/
 impreza ”Wspomnień czar” – 16.06.07 r. /Stary Rynek/
 II Festiwal Zawodów Filmowych „Cinemagic„ 22 – 24.06.07 r. /Stary Rynek/
 Kabareton – 30.06.07 r. /Stary Rynek/
 Letni Festiwal Muzyczny 1, 8, 15, 22, 29.07.07 r. - 5, 12, 17, 26.08.07 r.  /Stary Rynek/
 Noc Cygańska- 14.07.07 r. / plaża nad Wisłą/
 Koncert „Lato z radiem' – 15.07.07 r. /plaża nad Wisłą/
 Jazz na Starówce – 11.08.07 r. /Stary Rynek/
 Festiwal Kataryniarzy – 1-2.09.07 r. /Stary Rynek/
 Festiwal Sobowtórów – 2.09.07 r. /Stary Rynek/
 Festiwal Piosenki Religijnej -  15-16.09.07 r. /Stary Rynek/
 Pożegnanie lata – 22.09.07 r. 
 Wigilia przed Ratuszem - 16.12.07 r.

Ad.11
Mieszkaniec  Osiedla  Kochanowskiego  –  kiedy  będzie  modernizacja  ul.  Bielskiej  –  głównie 
chodniki, czy będzie przybywać miejsc parkingowych na osiedlu, co z tym samym problemem przy  
szpitalu  na  Winiarach  –  tam  nie  ma  gdzie  parkować  ,  kierowcy  zostawią  samochody  na 
chodnikach a piesi nie mają wtedy jak się poruszać, pan prosi o więcej patroli Policji i Straży  
Miejskiej.

Wg  informacji  uzyskanych  z  Miejskiego  Zarządu  Dróg  w  Płocku  wynika,  iż  remont 
chodników na ul. Bielskiej na odc. od  ul. Tysiąclecia do ul. Chopina  strona wschodnia planowany 
jest  na  rok  2008.  Jednak  jego  realizacja  uzależniona  będzie  od  ilości  środków  finansowych 
przeznaczonych na remonty dróg.

W rejonie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Medycznej od dłuższego czasu 
prowadzone  są  działania  Straży  Miejskiej  mające  na  celu  zobowiązanie  kierowców  do 
przestrzegania obowiązujących  przepisów ruchu drogowego w tym parkowania w miejscach do 
tego przeznaczonych. Przeprowadzono wiele kontroli, w wyniku których w stosunku do kierowców 
w  kilkudziesięciu  przypadkach  zastosowano  pouczenia,  w  kilkunastu  przypadkach  nałożono 
grzywnę  w  postaci  mandatów  karnych.  Działania  ww.  realizowane  są  na  bieżąco  i  będą 
kontynuowane w dalszym ciągu.

Wydział  Inwestycji  Miejskich będzie realizował budowę nowych parkingów w ramach 
zadania budowy ulicy Medycznej. W chwili obecnej opracowana jest już koncepcja tego zadania, 
następnie zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej.

Ad.12
Mieszkańcy bloków przy ul. Obrońców Westerplatte 7/1 –  proszą o  wycięcie (podcięcie) topoli  



przy przedszkolu oraz blokach 7, 7/1 i 5/1

Drzewa przy w/ blokach znajdują się na działce nr 147/22, której właścicielem jest Gmina Płock ale 
jest w dyspozycji Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. Wszelkie prace 
związane zarówno z pielęgnacją jak i z wycinką drzew należą do kompetencji tej spółki. W dniu 7 
maja bieżącego roku MZGM TBS sp z o.o został poinformowany o powyższym  w związku ze 
złożonym wnioskiem dotyczącym wydania zezwolenia na wycinkę drzew z tej działki.  

Ad.13
Mieszkaniec bloku ul. Obr. Westerplatte 2/1- skarży się na czystość pojemników do recykligu –  
prosi  o  ich  umycie  tym bardziej,  że  nie  stoją  one  w  altanach  śmietnikowych a  na  terenach  
ogólniedostępnych. 

 Pracownicy biura Związku Gmin Regionu Płockiego   w dniach 10-14 maja 2007r. biuro 
Związku Gmin przeprowadzili kontrolę realizacji Umowy Nr 1/2007 z dnia 03.01.2007r. Zawartej z 
SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., w tym stanu technicznego pojemników na terenie 
Płocka.

W wyniku kontroli stwierdzono, że z 24 lokalizacji pojemników na Osiedlu 
Kochanowskiego pojemniki w 5 lokalizacjach nie nadają się do dalszego użytkowania (do kasacji). 
W pozostałych przypadkach należy przeprowadzić remonty generalne. Do dnia 5 lipca br. 
wymieniono najbardziej zniszczone pojemniki, tj. przy ulicy: Mickiewicza 23, Północna 30, 
Północna 23/Lotników, Lotników 5, Kochanowskiego/Traugutta. Do dnia 15 lipca br. nowe 
pojemniki staną przy ulicy: Mickiewicza 21, Kochanowskiego SAM/Bielska 40, Westerplatte 2/1. 
Pojemniki w pozostałych lokalizacjach będą również sukcesywnie wymieniane i dostosowywane do 
selektywnej zbiórki szkła z podziałem na białe i kolorowe. 

Ad.14
Mieszkaniec  bloku  ul.  Obr.  Weterplatte  7/1  –  prosi  o  wyjaśnienie  spraw  własnościowych  i  
remontowych – finanse, chodniki przy przedszkolu – stworzono skarpę i woda deszczowa płynie  
do  piwnic,  teren przy  garażach  jest  nierówny,  mieszkaniec  prosi  o  wyrównanie  dojazdów do  
garaży i miejsc parkingowych,

Z informacji uzyskanych z MZGM TBS sp. z o.o wynika, iż:
-  wszelkie  sprawy  dotyczące  remontu  budynku  Obr.  Westerplatte  7/1  zgodnie  z  Ustawą  o 
Własności Lokali podejmowane są przez Wspólnotę Mieszkaniową na podstawie podejmowanych 
uchwał.
-  chodnik  pomiędzy  przedszkolem  a  budynkiem  wykonany  przez  Przedszkole  z  polbruku  jest 
położony nieco wyżej niż poziom terenu. Problem wód opadowych powinien zostać rozwiązany w 
trakcie wykonywania planowanych remontów dróg i chodników osiedlowych.

Ad.15
Mieszkaniec  bloku ul.  Kochanowskiego  3A –  skarży  się  na niedostateczne  oświetlenie  wkoło 
bloku (chuligaństwo, pijaństwo), dlaczego  stadion przy ul. Kochanowskiego (ul. Sportowa) jest  
tak mało użytkowany,     dlaczego nie ma na nim imprez miejskich?

W przeciągu roku szkolnego w godz. od 8.00 do 14.00 z kortów tenisowych, płyty boiska, 
bieżni oraz boiska wielofunkcyjnego Miejskiego Centrum Sportu korzystają szkoły podstawowe, 
gimnazja i licea w ramach zajęć wychowania fizycznego.

W godzinach popołudniowych od godz. 15.00 do 21.00 odbywają się treningi klubów 
lekkoatletycznych oraz piłkarskich zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta miasta Płocka.

Oprócz grup zorganizowanych z obiektu korzystają osoby indywidualne oraz zakłady pracy
(korty tenisowe, boiska).



Od stycznia bieżącego roku odbyło się 15 ligowych meczów piłkarskich, 10 ”Czwartków 
LA” skupiających uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, 1 festyn, 2 olimpiady dzieci 
niepełnosprawnych, 1 olimpiada przedszkolaków,  Igrzyska Młodzieży Szkolnej Powiatowe i 
Ogólnopolskie,Wystawa Krajowa Psów, Ogólnopolskie Mitingi LA, Mini Piłka Nożna Dzieci, 
czwórboje LA, turnieje tenisowe organizowane przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych
oraz Międzynarodowy Turniej Polish Open, konkursy tenisowe dla dzieci oraz mecze dzikich 
drużyn i letnie olimpiady w okresie lipiec- sierpień. W okresie ferii zimowych organizowane były 
razem z Klubem Osiedlowym Kochanowskiego zawody dla dzieci na lodowisku.

Średnio z obiektu skorzystało w miesiącach styczeń -  marzec 5000 osób, od kwietnia do 
maja ok.4500, czerwiec – 4000 osób od kwietnia stadion był codziennie wykorzystany na zawody i 
treningi sekcji piłkarskich i lekkoatletycznej.

Ponadto Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku poinformowała, iż zamontowane na 
przedmiotowym terenie latarnie oświetlają dojazd do terenu budynku jak również przyległe miejsca 
postojowe. Ponadto przy drzwiach wejściowych do budynku zamontowane zostało dodatkowe 
oświetlenie. Dlatego też w ocenie w/w spółdzielni doświetlenie terenu przy budynku 
Kochanowskiego 3a jest wystarczające. 

Ad.16
Mieszkaniec  bloku  ul.  Północna  30a  –  czy  miasto  planuje  budowę  ścieżek  rowerowych  na  
osiedlu,  kiedy realizacja  przedłużenia ul.  Rutskich do ul.  Bielskiej  (przez  tereny Sadrobu),  w  
jakich godzinach jest otwarta furtka na stadion od ul. Mickiewicza.

-  W  dniu  22.06.2006  r.  została  podpisana  umowa  na  opracowanie  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej wraz z wykonaniem podziału geodezyjnego działek dla zadania inwestycyjnego pn.: 
„Budowa ulicy łączącej ulicę Bielską z ulicą Przemysłową i Rutskich”.
Z  uwagi  na  brak  zgody na  dysponowanie  nieruchomością,  podpisano aneks  dotyczący  zmiany 
terminu  –  2  miesiące  od  daty  uregulowania  przez  Gminę  Płock  spraw  terenowo-prawnych 
nieruchomości przewidzianych pod realizację inwestycji.
- Furtka stadionu otwarta jest codziennie od godz. 7.00 do zmroku tj. 21.00, 22.00. Zamykana jest, 
jeśli  trwają remonty - tak jak miało to miejsce w przypadku modernizacji bieżni oraz w trakcie 
montażu i demontażu hali i lodowiska.

Ad.17
Mieszkańcy ul. Obrońców Westerplatte (szczególnie nr 22) skarżą się na kałuże po opadach, co z  
modernizacją kanalizacji w tej części miasta

Problem  zniknie  dopiero  z  chwilą  wykonania  przez  MZGM  TBS  Sp  z  o.o.   nowych  uliczek 
osiedlowych (obecnie wykonano projekt zagospodarowania terenu)

Ad.18
Osoby starsze pytają się o bezpieczeństwo – monitoring na terenie Osiedla
Problem bezpieczeństwa na terenie miasta Płocka poruszany był w szerokim gronie na spotkaniu 
jakie  odbyło  się  w  Urzędzie  Miasta  Płocka.  Sukcesywnie  będzie  wprowadzany  monitoring  na 
najbardziej niebezpiecznych terenach.

Ad.19
Młodzi mieszkańcy osiedla pytają o skeatepark i o ściany dla grafficiarzy.

-W  Budżecie Miasta Płocka 2006 zostało umieszczone zadanie inwestycyjne p.n.: „Skate Park”, 
w ramach którego miał  zostać opracowany projekt  techniczny i  nastąpić  rozpoczęcie  realizacji. 
Wykonane zostało rozpoznanie tematu i kosztów przedsięwzięcia. Ponieważ nie zostało określone 
konkretne miejsce na wykonanie Skate Parku, rozważono możliwość wykonania takiego obiektu 



przy Hali sportowo-widowiskowej, jednak nie wcześniej niż po zrealizowaniu hali. 
-Po modernizacji Miejskiego Centrum Sportu w roku 2002 została przeznaczona ściana trybun od 
ulicy Kochanowskiego dla graficiarzy.  Niestety,  płocka młodzież nie potrafiła uszanować pracy 
kolegów i  koleżanek.  Jeśli  znajdą się  chętni  do ponownego malowania  grafitti,  Miejski  Zespół 
Obiektów Sportowych jest w stanie udostępnić ścianę trybun po uzyskaniu stosownych środków na 
przygotowanie elewacji, co nie należy do najtańszych inwestycji (w chwili obecnej MZOS oczekuje 
na kalkulację kosztów).

Ad.20
 Ponadto  w  prawie  każdej  wypowiedzi  mieszkańca  pojawiał  się  problem  braku  miejsc  
parkingowych i psich odchodów.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka właściciele psów 
zobowiązani są do sprzątania psich odchodów. Niewykonywanie tego obowiązku zagrożone jest karą 
pieniężną nakładaną przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
W celu unormowania problemu psich odchodów Urząd Miasta Płocka w roku 2005 i 2006 zakupił . 
pojemniki na psie odchody, które zostały tytułem próby zamontowane w różnych miejscach na 
terenie miasta Płocka. Z obserwacji wynika, że pojemniki te były i są wykorzystywane w bardzo 
znikomym stopniu a znaczna część z nich została zdewastowana. Na osiedlach spółdzielczych 
spółdzielnie ustawiły pojemniki na torebki do psich odchodów, co również zasadniczo nie zmieniło 
sytuacji na lepszą.
Poprawa będzie następować stopniowo, początkowo głównie poprzez konsekwentne działania Straży 
Miejskiej, a w miarę wzrostu świadomości obywatelskiej i poczucia estetyki - również wskutek 
częstszego stosowania się mieszkańców do obowiązujących przepisów.

Ponadto MZGM TBS Sp. z o.o. Poinformował, iż tereny i klatki schodowe w budynkach 
będących we władaniu spółki są sukcesywnie sprzątane. Właścicieli psów którzy nie stosują się do 
postanowień regulaminu można zgłaszać do Straży Miejskiej.

Pragnę również poinformować, że Straż Miejska  przedsięwzięła działania  zmierzające do 
bardziej skutecznych i restrykcyjnych działań w stosunku do właścicieli nie usuwających odchodów 
po własnych zwierzętach. 

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka 
Dariusz Zawidzki
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