Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Płock, dnia 09.09.2008 r.
WGK.I. – RU 0057- 52 /08

Pan
Tomasz Maliszewski
Radny Rady Miasta Płocka
dotyczy : interpelacji nr BRM. 0057/822/08 złożonej podczas XXVI Sesji Rady Miasta
Płocka w dniu 26 sierpnia 2008 r.

W nawiązaniu do interpelacji złożonej w dniu 26 sierpnia 2008 r. w sprawie
zagospodarowania punktów sprzedaży przed Cmentarzem Komunalnym przy ul.
Bielskiej oraz przed Cmentarzem Katolickim przy ul. Kobylińskiego, przekazuję
następujące informacje :
Odnośnie straganów przy Cmetarzu Komunalnym - problem ten pojawia się od
kilku lat,w międzyczasie prowadzono różne działania mające na celu zdyscyplinowanie
handlujących w zakresie estetyki i porządku. W latach ubiegłych teren pod straganami
stanowił część pasa drogowego i był zarządzany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku.
W chwili obecnej tym terenem - po wydzieleniu z pasa drogowego - zarządza Referat
Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji i Katastru, który
zawiera stosowne umowy z osobami prowadzącymi handel przy Cmentarzu.
W mojej ocenie w stosunku do lat ubiegłych znacząco poprawiła się estetyka
straganów i stan porządku w ich otoczeniu.
Handlujący w otoczeniu Cmentarza Katolickiego podjęli inicjatywę budowy
stałych jednakowych pawilonów handlowych w pobliżu muru otaczającego cmentarz
Obecnie funkcjonujące stragany zlokalizowane są w pasie drogowym Al.
Kobylińskiego, lokalizacja planowanych przez osoby zainteresowane miała być
identyczna. Pismo z dnia 6 lutego 2008 r. w tej sprawie zostało skierowane do
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku. Miejski Zarząd Dróg w Płocku, po uzyskaniu
szeregu opinii, w tym negatywnej opinii Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds.
Strategicznych Inwestycji Drogowych, nie wyraził zgody na podjęcie jakichkolwiek

działań inwestycyjnych.
W chwili obecnej Rynex Sp. z o.o. - na prośbę Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska - podjął się dokonać wszechstronnej prawnej,
finansowej

i organizacyjnej analizy

sytuacji

i możliwości

prawidłowego

zagospodarowania i prowadzenia odnośnie obydwu lokalizacji nieformalnych
targowisk. Wnioski z dokonanej analizy zostaną podane najwcześniej w terminie do 10
października b.r. Wtedy też będzie można dokonać wiążących ustaleń ( np. zaplanować
środki finansowe w Budżecie Miasta Płocka na 2009 r.), co do dalszych działań
mających na celu "ucywilizowanie" obecnej sytuacji
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Dariusz Zawidzki
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