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Pan
Jarosław Toporowski
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 29 września 2016r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji 1: Przedstawił pytanie odnośnie perspektyw zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego, mowa o zakazie stawiania garaży blaszanych na terenie
miasta w strefach usług i zabudowy. Z ogromnym zdziwieniem dowiedziałem się, że od 2014
takowe istnieje. Uzasadnieniem miały być kwestie etyczne, a właśnie estetyczne, a dla mnie
kwestie etyczne pozwalają widzieć problemy mieszkańców, a niewznoszący się Wersal.
Wczujmy się w role tych ludzi, których np. nie stać było i spóźnili się z wybudowaniem garaży
na swoim ciężko zarobionym kawałku działki. Skoro nie da się prostym ruchem uszczęśliwić
wszystkich, pozwólmy ludziom budować częściej w ich przysłowiowym własnym ogródku.
Postępowa polityka powinna kierować optykę na mieszkańców. Znamy genezę słów
„Gospodarka głupcze”, dodałbym „Etyka głupcze”. Jestem za tym i chciałbym widzieć tu
zamożnych mieszkańców żyjących w pięknym Wersalu, ale tego nie da się nakazać, a miasto
tworzą wszyscy mieszkańcy i Wersalu tu na pewno nie będzie.
Odpowiedź: W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego umożliwiającą
sytuowanie garaży typu blaszak,
uprzejmie informuje iż zapis obecnie obowiązującego planu uniemożliwiający dalsze
stawianie garaży typu blaszak to odpowiedź między innymi na interpelacje i prośby radnych
o uporządkowanie i możliwie usunięcie zalewających tereny mieszkaniowe blaszanych
osiedli garażowych.
Żadnym posunięciem administracyjnym nie zadowolimy wszystkich mieszkańców miasta
Kraśnik.
W obecnie dokonywanej zmianie miejscowego planu zagospodarowania na terenach
istniejącej zabudowy dąży się do zmiany ustaleń w tej sprawie.
Treść interpelacji 2: Druga interpelacja wskazuje jednoznacznie, że jestem za estetyką,
dobrze by było, jednak kreować ją nie kosztem biedniejszych mieszkańców. Mam więc inne
propozycje warte rozważenia. W części miast w Polsce oddaje się ściany budynków lub
budowli dla malarzy ulicznych. Robią przepiękne malowidła lub graffiti za darmo czy za samą
farbę. Ostatnio znany producent farb wprowadził pilotażowy program malowania budynków
całkowicie za darmo i jak do tej pory ma on charakter nawiązywania do historii miast.
Chciałbym, by miasto przygotowało analizę zagadnienia i ewentualnie miejsc mogących być
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ku temu przeznaczone. Znam efekty takich kooperacji z samego tylko Rzeszowa i mogę je
udostępnić.
Odpowiedź: W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie ścian budynków dla ulicznych
malarzy, uprzejmie informuję iż jesteśmy otwarci na takie rozwiązania. Inicjatywa „murali”
jest warta rozważenia.
Miasto Kraśnik nie posiada nieruchomości mogących służyć takiemu celowi. Nie mniej jednak
na terenie miasta znajdują się prywatne nieruchomości które zyskałyby na powstaniu murali.
W związku z powyższym miasto Kraśnik rozważy możliwość współrealizacji takiego projektu.
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