Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

dot. Nr 1025
Płock, dnia 19.01.2005 r.

WGK.I.0057 / 14 / 2005

Pan
Andrzej Nowakowski
RADNY RADY MIASTA PŁOCKA

Dotyczy: interpelacji nr BRM.0057/1025/04 z dnia 11.01.2005 r. dotyczącej „uporządkowania
i oświetlenia terenu przy Cmentarzu Żydowskim, pomiędzy ul. Traugutta i blokiem przy
ul. Mickiewicza w Płocku”.
W odpowiedzi na Pana interpelację j/w, uprzejmie informuję co następuje:
W zakresie oświetlenia terenu
Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 149 ze zm.), jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie
z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Według art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy
o samorządzie gminnym, zadania własne gminy obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów
i placów. W odniesieniu do placów chodzi o te nieruchomości, które stanowią przedmiot własności
gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem
użytkowania wieczystego gminy, tj. te nieruchomości, które należą do gminnego zasobu
nieruchomości - art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).
Analiza przytoczonych przepisów pozwala przyjąć za uzasadnione stanowisko,
że obowiązkiem gminy miasta Płocka jest finansowanie oświetlenia terenów znajdujących się
w gminnym zasobie nieruchomości. Gmina może zatem finansować oświetlenie terenów
publicznych będących w jej zarządzie.
Przedmiotowy teren położony jest w obrębie działek nr 262 i 263, które stanowią własność
Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego i nie pozostaje w zarządzie gminy.
W związku z tym oczekiwania w postaci sfinansowania budowy oświetlenia przedmiotowego
terenu nie mogą zostać spełnione.

W zakresie uporządkowania terenu
Ze względu na fakt, iż przedmiotowy teren zielony jest terenem ogólnie dostępnym i służy
jako zieleniec dla okolicznych mieszkańców Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta na bieżąco zleca do wykonania prace z
zakresu utrzymania czystości i konserwacji zieleni.
W styczniu b.r. zostały już wykonane prace porządkowe polegające na usunięciu nawiezionych
nieczystości i częściowym wygrabieniu terenu.

Ponadto wiosną b.r. na w/w terenie zostanie wykonany przegląd drzewostanu pod kątem
wykonania koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych takich jak usunięcie posuszu, korekta koron itp.
Z poważaniem
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Dariusz Zawidzki
Otrzymują:
1. Adresat – 1 egz.
2. BRM – 1 egz.
3. WOS – 1 egz.
4. WGK.I – 1 egz. a/a.

