
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Płock, dnia 13.04.2011 r.
WGM-III-RK 0003.1. 19. 2011.JD

Pan 
Artur Bolesław Kras
Radny Rady Miasta Płocka

dotyczy : interpelacji nr BRM. 0003.110.2011 złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w 
dniu 30 marca 2011 r. 

W nawiązaniu do interpelacji Pana Radnego informuję uprzejmie, że przedmiot Pana interpelacji 
w  latach  ubiegłych  wielokrotnie  był  poruszany.  Z  uwagi  na  stan  własności  gruntów  była 
prowadzona  korespondencja  z  Polskimi  Liniami  Samochodowymi  w  sprawie  zezwolenia  na 
ustawienie przenośnej kabiny sanitarnej dla pasażerów licznych linii autobusowych, lecz w/w 
firma nie wyraziła na to zgody. W celu zmniejszenia niedogodności ustawiono kabinę sanitarną 
na działce gminnej nr ew. 281/21 położonej w pobliżu posesji Nowy Rynek 20 (po północnej 
stronie al. Jachowicza), która stała przez okres od 1 stycznia 2009 r. do kwietnia 2010 r., tj. do 
czasu  zmiany  stanu  własności,  po  czym  zmieniono  jej  lokalizację  (zabrano  również  słup 
ogłoszeniowy). 
Następstwem tego było pismo Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z 
dnia 25 czerwca 2010 r. znak : ROM-5/567/7231/10, na które ówczesny Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska w swojej odpowiedzi zasugerował Spółce przeprowadzenie 
konsultacji  z  okolicznymi mieszkańcami i  wskazanie miejsca na administrowanym przez nią 
terenie, na którym można by ustawić kabinę przenośną. Żadna propozycja ze strony MZGM TBS 
Sp. z o.o. nie wpłynęła, być może ze względu na brak zgody okolicznych mieszkańców.
W chwili obecnej, z uwagi na pozyskanie przez Gminę - Miasto Płock terenu w pobliżu byłego 
dworca PKS oraz wolę ulżenia podróżnym ze strony Urzędu, wysłane zostały pisma do firm 
profesjonalnie  trudniących  się  wynajmem  kabin  sanitarnych  w  celu  pozyskania  ofert 
handlowych. Rozważa się również możliwość budowy toalety trwale połączonej z gruntem na 
terenie jednej z pozyskanych działek.
Z chwilą podjęcia wiążących ustaleń zostanie Pan Radny poinformowany odrębnym pismem.

Z poważaniem
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Krzysztof Buczkowski
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3.  WGM-III-RK a/a.




