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Kraśnik, dnia 18 stycznia 2017r.

Pan
Jarosław Toporowski
Radny Rady Miasta Kraśnik
Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 22 grudnia 2016r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji 1: Zwrócił się z pytaniem czy wynikająca
z programu ochrony wody,
który prawdopodobnie przygotowuje KPWiK, mapa wód gruntowych może być przeszkodą
do otworzenia rynku na stację benzynową w Kraśniku. Nowy podmiot otworzył między
innymi stację, gdzie tanio można tankować gaz, ale benzyny nie mógł wprowadzić. Wiemy
jak ogromnym problemem są ceny benzyny w Kraśniku dlatego powinniśmy zrobić wszystko
by była odpowiednia konkurencja.
Odpowiedź: KPWiK w chwili obecnej nie przygotowuje żadnej mapy wód gruntowych
wynikającej z programu ochrony wód. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Warszawie wydał rozporządzenie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy
ochronnej ujęć wód podziemnych: komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury oraz Fabryki Łożysk
Tocznych w Kraśniku Fabrycznym, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego dnia 2 grudnia 2014 r., poz. 4025. Rozporządzenie wyznacza strefę ochronną
ujęć wód podziemnych składającą się z terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej, w których
ujęte są zakazy i nakazy. Jeden z zakazów dotyczy lokalizowania magazynów produktów
ropopochodnych oraz innych substancji niebezpiecznych, a także rurociągów do ich
transportu, z wyjątkiem magazynów butli z gazem płynnym oraz naziemnych zbiorników
gazu płynnego.
Treść interpelacji 2: W związku z ostatnimi wydarzeniami na Gali Wolontariatu, zwrócił się z
pytaniem czy miasto przewiduje wygospodarowanie dużej sali, tak jak w Centrum Kultury i
Promocji, do spotkań stowarzyszeń w Starym Kraśniku.
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelacje informuje, że widzimy konieczność
wygospodarowania sali potrzebnej na spotkania i ważne wydarzenia mające miejsce w
Kraśniku. Obecnie jesteśmy na etapie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Kraśnik, którego jednym z podstawowych projektów będzie przebudowa budynku Kościuszki
26 oraz nadanie mu nowej funkcji o charakterze społeczno-kulturalnej, znajdują się tam
liczne sale w tym sale przeznaczone na spotkania dla stowarzyszeń.
Treść interpelacji 3: W imieniu mieszkańców zwrócił się z pytaniem o możliwość
przeniesienia przymierzalni nad zalewem bliżej plaży.
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Odpowiedź: Od dnia oddania do użytku „Zalewu Kraśnickiego” nikt nie zgłaszał uwag o tym,
że przebieralnie są źle zlokalizowane na plaży. Oczywiście, że można to zmienić jeżeli będzie
taka wola mieszkańców.
Treść interpelacji 4: Kolejne pytanie dotyczy możliwości umieszczenia obok tabliczki Urząd
Miasta dodatkowo Rada Miasta Kraśnik.
Odpowiedź: Szanowny Panie Radny, uwaga jest jak najbardziej słuszna i w najbliższym czasie
tablica informacyjna pojawi się na budynku Urzędu Miasta.
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