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Kraśnik, dnia 18 stycznia 2017r.

Pani
Dorota Posyniak
Radna Rady Miasta Kraśnik
Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 22 grudnia 2016r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji 1: Kolejne pytanie dotyczy budowy galerii handlowej. Na ostatniej sesji
gościliśmy inwestora, który przedstawił nam koncepcję budowy galerii w dzielnicy
fabrycznej. Z entuzjazmem słuchaliśmy obietnic w sprawie kwoty, która wpłynie do budżetu
miasta. Inwestor przedstawiał nam również plany powstania nowych miejsc pracy. Niemniej
jednak pojawiają się głosy naszych lokalnych przedsiębiorców, którzy są zaniepokojeni
skutkami tego zjawiska. Należałoby przeanalizować czy powstanie takiej inicjatywy na
terenie naszego miasta nie wpłynie negatywnie na los naszych rodzimych, lokalnych
przedsiębiorców.
Odpowiedź: W nawiązaniu do Pani interpelacji z posiedzenia XXXIII sesji Rady Miasta Kraśnik
z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczącej negatywnych skutków powstania galerii handlowej
w dzielnicy Fabrycznej Miasta Kraśnik uprzejmie informuję, że współczesne miasta w coraz
większym stopniu stają się przestrzeniami konsumpcji, w których jednym z głównych modeli
przestrzennych nie jest już fabryka, ale (obok biurowca i strzeżonego osiedla
mieszkaniowego) – centrum handlowe). Umiejętne planowanie przestrzenne oraz
konsekwentna polityka władz miejskich może doprowadzić do sytuacji, w której lokalizacja
dużego obiektu handlowego nie tylko nie zaszkodzi, ale wręcz przyczyni się do ożywienia
tradycyjnej przestrzeni miejskiej. W omawianym przypadku lokalizacja obiektu między
targowiskiem miejskim a ulicami handlowymi będzie generowała dodatkowy ruch pieszy nie
tylko w swoim wnętrzu, ale również w otaczającej centrum handlowe przestrzeni miejskiej.
Wedle portalu polskawliczbach.pl obecnie 60,7% aktywnych zawodowo mieszkańców
Kraśnika pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,3
% w przemyśle i budownictwie, a 6,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów,
transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 6,2 % pracuje w
sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku
nieruchomości). Od kilku lat można zauważyć, że w naszym mieście powstaje coraz więcej
obiektów wielkopowierzchniowych. Mimo to wedle oficjalnych danych liczba bezrobotnych
w naszym mieście wyraźnie spada. W roku 2010 w Kraśniku stopa bezrobocia wynosiła 10,9
%, na przestrzeni ostatnich lat współczynnik ten spadł do poziomu 8,5 % w roku 2015.
Powyższe dane zostały zaczerpnięte z Banku Danych Lokalnych. Również według Banku
Danych Lokalnych liczba supermarketów w naszym mieście od roku 2009 zwiększyła się o
jeden i obecnie wynosi 10. W roku 2015 na terenie miasta został oddany do użytku jeden
hipermarket. Mimo powstawania powyższych obiektów w mieście rośnie liczba
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zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON. Powyższe dane
w zakresie zarejestrowanych podmiotów REGON potwierdza również mojapolis.pl. W
związku z powyższym pogląd przedstawiający powstawanie kolejnego centrum handlowego
jako szkodliwy dla rodzimych, lokalnych przedsiębiorców jest nieuzasadniony. Centra
handlowe na trwałe wpisały się w krajobraz gospodarczy, społeczny i urbanistyczny polskich
miast. Należy również zwrócić uwag na fakt, że mimo iż centra handlowe coraz częściej
pełnią funkcję przestrzeni publicznych, to jednak przestrzeniami takimi nie są. Przestrzeń
publiczna powinna być nie tylko ogólnie dostępna, ale także winna gwarantować swobodę
zachowań, możliwość interakcji i aktywności społecznej.
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