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Szanowna Pani
Jolanta Urbańska
Radna Miasta Częstochowy

Dot. interpelacji z dnia 08.05.2018r. w sprawie ul. Sojczyńskiego-Warszyca.

Odpowiadając na interpelację Pani Radnej z dnia 8 maja 2018r. w sprawie
„ul. Sojczyńskiego-Warszyca” informuję, że zgodnie z informacją przekazaną
przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu wykonane zostały likwidacje nieczynnych
studni na działce nr 92/13, obręb 24, które są pozostałością po budynku
mieszkalnym rozebranym w 2012r.
Ponadto informuję, że drzewa na terenie zielonym pomiędzy ul. SojczyńskiegoWarszyca a Aleją Marszałkowską posadzone zostały wiosną 2017r. z inicjatywy
mieszkańców, firm i Stowarzyszeń Częstochowy, w ramach akcji „Posadź drzewo”
jako odpowiedź na wycinki drzew związane ze zmianą w ustawie o ochronie
przyrody. W ramach ww. akcji posadzono ponad 70 drzew o rożnej wielkości
i kondycji. Od momentu posadzenia gmina objęła je pełnym zakresem prac
pielęgnacyjnych m.in. stabilizowaniem w gruncie przy pomocy palików
podlewaniem, odchwaszczaniem misek wokół pni, ściółkowaniem. Ponieważ
decyzją Rady Miasta w 2017r. zadanie związane z utrzymaniem i pielęgnacją
zieleni miejskiej przekazano Częstochowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu
Sp. z o.o. tut. Wydział przekaże informacje o konieczności przeglądu drzew przy
ul. Sojczyńskiego-Warszyca i wykonanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych
w tym ich palikowania.
Jednocześnie informuję, że w celu zlokalizowania „ od lewej strony przy wejściu
do Lasku Aniołowskiego” dzikiego wysypiska niezbędne jest uzyskanie
dodatkowej, konkretnej jego lokalizacji (ww. teren obejmuje obszar 60 ha),
wówczas zostaną podjęte działania w celu uporządkowania zanieczyszczonego
terenu.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zmianami)
oraz § 7 ust 7 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta
Częstochowy (tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 574.XLII.2017
Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 czerwca 2017r.) to właściciele nieruchomości
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zapewniają utrzymanie czystości i porządku. W przypadku przyjmowania nowych
zgłoszeń w sprawie zaśmiecania, proszę aby zgłaszający się do Pani
Radnej mieszkańcy podawali dokładną lokalizację zaśmieconych terenów co
ułatwi i przyśpieszy prowadzenie działań wyjaśniających.
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Mirosław Soborak
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