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Pan
Jacek Krawczyk
Radny Miasta Częstochowy
Dot.: interpelacji z dnia 27.08.2018r. r. w sprawie
drogi rowerowej przy CH Promenada

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie drogi rowerowej przy
CH Promenada uprzejmie informuję:

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Straży Miejskiej w Częstochowie
informuję,

że

w

dniu

01.09.2018

zorganizowane

zostało

spotkanie

z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia Drobnych Producentów Warzyw,
Owoców i Kwiatów „Promenada II”,na którym posługując się dokumentacją
w postaci mapki sytuacyjnej targowiska oraz aneksem do umowy dzierżawy,
wyjaśniono zasady dopuszczenia handlu na ww. targowisku oraz wytłumaczono
zasady, w myśl których niewłaściwa lokalizacja i postępowanie osób oferujących
towar do sprzedaży może skutkować nakładaniem na nie mandatów karnych.
Strażnicy prowadzący sprawę będą dążyli do zorganizowania kolejnego spotkania
w rejonie targowiska pomiędzy kupcami i przedstawicielami Wydziału Mienia
i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta.
Straż Miejska w Częstochowie stoi na stanowisku podjęcia wszelkich stanowczych
działań, które na dłużej uregulują kwestie lokalizacji tzw. targowiska w rejonie
Promenady.
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Na obecną chwilę w miesiącu wrześniu funkcjonariusze SM przeprowadzą
w rejonie

Promenady

ukierunkowane

działania

w

zakresie

przestrzegania

przepisów korzystania z dróg dla rowerów.
Odnośnie stanowiska w sprawie podpisanej umowy z właścicielami stoisk Wydział
Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił do Wydziału Mienia.
Po uzyskaniu stosownej odpowiedzi poinformuję Pana o jej treści odrębnym
pismem.
Ponadto informuję, że obecnie na ukończeniu są prace projektowe obejmujące
między innymi organizację ruchu w obrębie ścieżki rowerowej na Promenadzie
w jej górnym odcinku oraz na wysokości Parku 1000-lecia, w ramach którego
przewidywane jest usytuowanie barier uniemożliwiających usytuowanie stoisk
po wschodniej stronie ścieżki rowerowej.
Mam nadzieję, że realizacja tego projektu w bieżącym roku oraz konsekwentne,
stanowcze działania Straży Miejskiej przyczynią się do rozwiązania zgłoszonego
przez Pana problemu.
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