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Kraśnik, dnia 25 października 2016 r.

Pan
Jacek Zając
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 29 września 2016r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji 1: Zwrócił się z zapytaniem w imieniu mieszkańców Kraśnika odnośnie
remontu, naprawy, modernizacji skarpy przy kościele Św. Ducha. Mieszkańcy są
zaniepokojeni sytuacją jaka w tej chwili tam ma miejsce, mianowicie przejście zostało
zagrodzone jedną częścią ulicy. W tej chwili chodzą słuchy, że naprawa może być dopiero w
2018 roku i są po prostu zaniepokojeni, utrudnia to między innymi komunikację, dotarcie do
wymienionej świątyni. Chciałbym zapytać jakie są plany, bo z tego co sobie przypominam
ostatnio, mówiąc nieładnie wykasowaliśmy kolejne pieniądze z tej inwestycji i jakie są plany
na najbliższy okres.
Odpowiedź: W zasadzie odpowiedź na interpelacje została udzielona na sesji Rady Miasta. W
zakresie dotyczącym Referatu Gospodarki Komunalnej informujemy, że zlecono wykonanie
projektu czasowej organizacji ruchu ul. Narutowicza oraz ustawienie znaków zgodnie z
powyższym projektem.
Treść interpelacji 2: Druga sprawa, przeczytałem niedawno artykuł dotyczący Miasta Gdyni,
artykuł zatytułowany „W Gdyni stanie pomnik Chrystusa Króla”. Radni z Gdyni chcą w ten
sposób upamiętnić okrągłą rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski. Podobna inicjatywa wypłynęła
od nas, w naszej radzie, od dwóch radnych. Upamiętnienie miało polegać na postawieniu
krzyża w parku. Podobna sytuacja do Miasta Gdyni, gdyż tam również w parku ma stanąć
taka figura. Jednak na co zwróciłem uwagę, koszt inwestycji przewidzianej w Gdyni jest około
60 000 zł, z czego inicjatywa wypłynęła od mieszkańców i kilku radnych dzielnicy. Ten koszt
zostanie pokryty przez środki zebrane przez inicjatorów, a także blisko połowa pokryta
zostanie przez miasto. I teraz chciałbym zapytać jak to się ma do sytuacji, którą mieliśmy
niedawno kiedy złożyli wniosek wspomniani przeze mnie radni i wypłynęła taka informacja,
do nas wszystkich dotarła, że my tej naszej inwestycji nie możemy zrealizować w związku z
tym, że nie możemy przekazać pieniędzy na jak to mówi ustawa na środki wyznaniowe itd.
W Gdyni sobie z tym poradzono. Chciałbym zapytać właśnie o wyjaśnienie tej sprawy i czy
będzie jakaś inicjatywa zmierzała w tym kierunku, aby upamiętnić to wydarzenie jak wiele
samorządów to czyni.
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Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację z dnia 29 września 2016 roku dziękuję za Pańską
intencję - propozycję postawienia w Parku Jana Pawła II pomnika upamiętniającego 1050
rocznicę Chrztu Polski, zostanie ona rozważona po zmianie zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik. W chwili obecnej działki, na których
usytuowany jest park położone są na obszarze wyznaczonym pod „tereny zieleni parkowej –
ZP” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń parkową, skwery i zieleńce.
Ustalenia § 55 tekstu planu dla „terenów zieleni parkowej – ZP” są następujące:
1.
Wyznacza się „Tereny zieleni parkowej – ZP” z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod zieleń parkową, skwery i zieleńce.
Dotyczy to następujących terenów:
FABRYCZNY: F164ZP; F178ZP; F179ZP; F186ZP; F213ZP; F214ZP; F279ZP; F311ZP;
PIASKI: P30ZP; P39ZP; P75ZP;
ZARZECZE I: ZI48ZP; ZI93ZP; ZI102ZP; ZI104ZP; ZI105ZP;
ZARZECZE II: ZII15ZP; ZII25ZP; ZII26ZP; ZII60ZP; ZII61ZP; ZII70ZP;ZII152ZP;
ŚRÓDMIEŚCIE: C09ZP; C14ZP; C31ZP; C44ZP; C47ZP; C48ZP; C54ZP; C57ZP; C59ZP; C67ZP;
C68ZP; C72ZP; C73ZP; C86ZP; C92ZP; C103ZP; C118ZP; C137ZP; C165ZP; C183ZP; C154ZP;
C198ZP; C199ZP; C200ZP; C202ZP; C203ZP; C204ZP; C205ZP; C206ZP;
2. Na terenie F311ZP znajduje się cmentarz wojenny z okresu I Wojny światowej ujęty w
gminnej ewidencji zabytków. Obszar C73ZP jest fragmentem dawnego nieczynnego
cmentarza żydowskiego ujętego w gminnej ewidencji zabytków. Dla obiektów tych
obowiązują ustalenia zawarte w § 95.
3. Tereny, o których mowa w ust. 1 tworzą w obszarze miasta system terenów biologicznie
czynnych, wspomagający podstawowy układ ekologiczny miasta, wzbogacony o funkcje
uzupełniające – rekreację oraz usługi towarzyszące podlegające specjalnym rygorom.
4. Na terenach, o których mowa w ust. l ustala się:
a)
zakaz przekształcania powierzchni terenu w szczególności poprzez niszczenie
naturalnej rzeźby,
b)
zakaz lokalizacji obiektów nie związanych z podstawową funkcją terenu,
c)
ochronę przed zmianą użytkowania i zagospodarowania pod funkcje kolidujące
funkcjonowaniem zieleni.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się w wyznaczonych w rysunku planu
rejonach lub jeżeli takich nie pokazano w miejscu gdzie to możliwe technicznie, realizację
terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz funkcji usługowych U – związanych z
obsługą funkcji podstawowej i dopuszczalnej (np. gastronomia, wypożyczalnie sprzętu
sportowego, szatnie i toalety, urządzenia socjalne itp.,) którym towarzyszyć powinny miejsca
parkingowe. Programy te nie powinny stanowić więcej niż 30 % terenu zieleni. Obiekty te nie
powinny przekraczać wysokości 6,0 m do kalenicy dachu a ich forma architektoniczna
nawiązywać powinna do pawilonów i altan ogrodowych.
Zapis ten nie dotyczy obszaru układu urbanistycznego miasta objętego ochroną na
podstawie wpisu do rejestru zabytków w tym również w obszarze obwałowań miasta
historycznego.
6. Na terenach parkowych plan przewiduje realizację:
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a)
ciągów pieszych i rowerowych, oświetlania, elementów małej architektury parkowej
w postaci altan, trejaży, miejsc do grillowania oraz urządzeń zabawowych i sportowych,
b)
lokalizację ciągów i urządzeń infrastruktury technicznej.
7.
Możliwości i sposób zagospodarowania terenów dostosować należy do specyfiki
miejsca i wielkości działki ze szczególnym potraktowaniem zieleni na terenach skarpowych,
gdzie wyklucza się jakiekolwiek zagospodarowanie inne jak tylko służące utrwaleniu
konfiguracji terenu i podkreśleniu naturalnej ekspozycji zagospodarowania zarówno w
znaczeniu historycznym jak i współczesnym. Dotyczy to przede wszystkim terenów: C44ZP,
C47ZP, C48ZP, C54ZP, C57ZP, C59ZP, C67ZP, C68ZP, C72ZP, C92ZP, C103ZP.
8.
Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach ZP nie mogą naruszać
zasad obowiązujących d1a stref polityki przestrzennej, w obszarze której są one położone.
Dla ustalenia możliwości lokalizacji pomnika na terenie działki oznaczonej symbolem ZP
należy brać przede wszystkim następujące z wyżej wymienionych ustaleń planu:
 zapisy § 55 ust. 4 i ust. 6,
 zapisy § 89 ust. 1 pkt 1.1: „Zasady ogólne zagospodarowania przestrzennego strefy” oraz
pkt 1.2 lit. d).
Według ustaleń planu § 55 ust. 4 oraz § 89 ust. 1 pkt 1.1 „Zasady ogólne zagospodarowania
przestrzennego strefy” - tiret drugie – dla realizacji inwestycji na wyznaczonych w planie
terenach zieleni parkowej konieczne jest:
 zachowanie naturalnej rzeźby terenu / zasadniczego ukształtowania terenu,
 uznanie przez organ wydający pozwolenie na budowę, że obiekt związany jest z
podstawową funkcją terenu i że nie jest kolidujący pod względem funkcjonowania zieleni.
Ustalenia planu § 55 ust. 6 nie wymieniają pomników wśród obiektów przewidywanych do
realizacji na terenach parkowych (pomniki - wg przepisów prawa budowlanego - są
obiektami budowlanymi, zaliczanymi do budowli).
Z uwagi na powyższe ustalenia planu należy uznać, że realizacja pomnika na terenie działki
oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem ZP, nie
będzie zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik.
Treść interpelacji 3: Kolejna sprawa, co prawda okres letni, ciepły, czas można powiedzieć,
że już się zakończył na ten rok. Sprawa dotyczy Parku im. Jana Pawła II i tej budki stojącej w
centrum tego parku. Ja kilkakrotnie zwracałem uwagę do urzędników, mianowicie nie
podoba mi się sytuacja, że przy tej budce cały dzień parkuje samochód właściciela tej budki.
Rozumiem, że ktoś musi sobie podjechać, dowieść jakiś towar, a później go zabrać, ale nie
rozumiem takiej sytuacji, że przez cały dzień ten samochód stoi w centrum placu, parku.
Myślę, że to nie jest miejsce dobre do parkowania i proszę o interwencję. Nie wiem czy taka
interwencja była w końcu podjęta czy nie, w każdym bądź razie z tego, co sobie
przypominam trzykrotnie, apelowałem o interwencję w tej sprawie. Dodam jeszcze, że
spotykam się z wieloma głosami, które mówią o tym, że ta budka w tym miejscu jednak nie
powinna stać i jest taka sugestia, aby ona stała bardziej na uboczu, od strony łąk, tu przy
placu zabaw dla dzieci. Najwięcej z tego miejsca korzystają właśnie chyba dzieciaki i myślę, że
nie byłoby to ze stratą ani dla właściciela, ani dla tych którzy korzystają.
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Odpowiedź: Odpowiadając na wniosek dotyczący budki z lodami w parku imienia Jana
Pawła II uprzejmie informuję ,iż umowa dzierżawy zawarta jest do dnia 31 grudnia 2016
roku. W przypadku przedłużenia umowy, dzierżawcy zostanie zaproponowana inna
lokalizacja pawilonu handlowego. Jednocześnie informuję, iż dzierżawca otrzyma pismo
zabraniające parkowania auta na terenie parku. Nowa umowa będzie dokładnie precyzować
sposób korzystania z samochodu dostarczającego towar.
Treść interpelacji 4: Ostatnia sprawa, chodzi o nasz zalew, być może to jest bardziej może
apel do radnych. Przyznam szczerz, że kiedy podejmowaliśmy uchwałę odnośnie
dopuszczenia łodzi motorowych z silnikami spalinowymi byłem za, popierałem jak
najbardziej, nie była to tylko i wyłącznie moja wola, ale poparta rozmowami z mieszkańcami.
Na chwilę obecną muszę przyznać, że mam wiele głosów takich, które jednak negatywnie
wypowiadają się na ten temat twierdząc, że stwarza to jednak zagrożenie głównie dla
pływających łodziami wędkarzy, czy osób rekreacyjnie korzystających z kajaków. Myślę, że
jest to czas dla nas, dla radnych, ale także dla urzędników, okres zimowy, kiedy nikt z tego
nie będzie korzystał, żebyśmy sobie przemyśleli jednak jeszcze czy to był dobry pomysł z
naszej strony, a ja obiecuję, że jeszcze dalej będę temat drążył, głównie wśród użytkowników
tamtego miejsca.
Odpowiedź: W interpelacji brak określenia meritum zapytania. Interpelacja ma charakter
apelu do radnych.
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