
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Płock dnia  03.12.2007 r.
WGK.I.RU.0057-114/07

Pan
Artur Jaroszewski
Radny 
Rady Miasta Płocka

dotyczy: interpelacji nr BRM.0057/493/07 złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 21.11.2007r
               

             W nawiązaniu do złożonej w dniu 21.11.2007 r. interpelacji w sprawie dewastacji ul. Tumskiej 
uprzejmie informuję Pana Radnego,  że w okresie  od maja do listopada 2007 roku  monitoring wizyjny 
zarejestrował łącznie 93 zdarzenia mające miejsce na ulicy Tumskiej. Głównie dotyczyły: 
- dewastacji elementów wystroju ulicy - 7 razy,
- interwencji dotyczące pojazdów parkujących niezgodnie z przepisami - 51 razy, 
- interwencje dotyczące firm prowadzących prace budowlane przy w/w ulicy - 10  razy,
- osób spożywających alkohol - 9 razy,
- interwencji w stosunku do osób zachowujących się podejrzanie, agresywnie - 6 razy,
- interwencji w sprawie bójek i zakłóceń - 10 razy.

Miejskie  Centrum Zarządzania  Kryzysowego informuje  o powyższym Straż  Miejską  i  Policję  w 
Płocku,  które  podejmują  działania  w  zakresie  ochrony  i  niedopuszczania  do  dewastacji  (w  załączeniu 
kserokopia  pisma  nr  L.dz.Sm.Pr-0717-341/2901/07  z  dnia  28.11.2007  r.  Straży  Miejskiej  w  Płocku  o 
podjętych interwencjach).

W związku z prowadzoną obsługą komunikacyjną  budowy kina przy ul.  Tumskiej  5 najbardziej 
narażony na uszkodzenia i zabrudzenia jest odcinek Tumskiej od ul. Kościuszki do fontanny zlokalizowanej 
vis avis prowadzonej budowy. Z tego powodu zawarte jest  porozumienie pomiędzy Miejskim Zarządem 
Dróg w Płocku a inwestorem budowy w sprawie udzielenia gwarancji na naprawę uszkodzeń nawierzchni i 
urządzeń w/w ulicy. Wpłacone zostało również zabezpieczenie finansowe na ten cel. 

Na pozostałej części ulicy Miejski Zarząd Dróg w Płocku stara się na bieżąco uzupełniać brakujące 
elementy słupów ogłoszeniowych,  a  Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony Środowiska  -  Oddział 
Eksploatacji  Infrastruktury Miasta  naprawia  uszkodzenia  elementów małej  architektury,  co  jest  trudne  i 
kosztowne z uwagi na niepowtarzalne wzory zamontowanych urządzeń komunalnych.

Ulica Tumska jest codziennie sprzątana z papierów, niedopałków papierosów, odchodów zwierząt, 
śmieci i innych zanieczyszczeń przez trzech pracowników  Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis". 

Raz na dwa tygodnie cała ulica jest zmywana ręcznie. Od wiosny 2008 r. czyszczenie nawierzchni ulicy 
będzie odbywało się przy użyciu zakupionego jesienią 2007 r. specjalistycznego sprzętu do wykonywania 
prac  porządkowych  -  samochodu  z  zabudową  do  wysokociśnieniowego  mycia  ulic  oraz  do 
wysokotemperaturowego usuwania plam olejowych i innych zanieczyszczeń.

     Z  poważaniem

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Dariusz Zawidzki

Otrzymują:
1. Adresat,
2. BRM,
3. WSO,
4. WGK.I.RU a/a.
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