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Kraśnik, dnia 6 lutego 2017r.

Pan
Marek Kowalski
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 26 stycznia 2017r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji 1: Panie Burmistrzu, mieszkańcy osiedla Koszary zgłaszają mi problem z
widocznością wyjazdu z łącznika ulic Chopina i Mieszka I przy Urzędzie Stanu Cywilnego.
Parkujące przy wyjeździe samochody skutecznie utrudniają wyjazd samochodem z łącznika
stwarzając sytuacje zagrażające bezpieczeństwu. Proszę o rozważenie zmiany oznakowania
drogi na tym skrzyżowaniu poprzez wyłączenie parkowania przy krawężniku na niezbędnym
odcinku drogi.
Odpowiedź: Odpowiadając na interpelacje dotyczącą problemu z widocznością wyjazdu z
Łącznika I (pomiędzy Chopina – Mieszka I) do ul. Mieszka I informuję, że wyjazd ten jest
skrzyżowaniem dróg. Zasady zatrzymania i postoju na drogach publicznych (również na
skrzyżowaniu) reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z
art. 49 ust. 1 pkt. 1 tejże ustawy zabrania się zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu oraz w
odległości mniejszej niż 10 m.
Wobec powyższego wyłączenie parkowania na wspomnianym skrzyżowaniu poprzez zmianę
oznakowania, gdzie przepisy jednoznacznie określają warunki zatrzymania i postoju
pojazdów jest bezzasadne gdyż naraża urząd na zbędne koszty.
Jednocześnie informuję, że Burmistrz Miasta Kraśnik nie jest organem kompetentnym
w egzekwowaniu przepisów ruchu drogowego. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
leży w gestii Policji.
Treść interpelacji 2: Powracając jak mantra do remontu ul. Urzędowskiej pytam o wynik
rozmów Pana Burmistrza ze Starostą Kraśnickim i Marszałkiem Województwa Lubelskiego w
tej kwestii. Czy uda się wyremontować ul. Urzędowską i kiedy mogło by to nastąpić?
Odpowiedź: W wyniku spotkań z Marszałkiem Województwa Lubelskiego i Starostą
Kraśnickim powstał projekt współfinansowania remontu ul. Urzędowskiej. Pierwszy etap
planowany jest w roku bieżącym. W lutym odbędzie się sesja nadzwyczajna o udzielenie
pomocy rzeczowej samorządowi województwa w postaci dokumentacji projektowej.
Treść interpelacji 3: Na sesji budżetowej zgłosiłem wniosek o zmianę nazwy zadania budowy
ul. Makowej, rozszerzając jej zakres o budowę chodnika. Utworzony w ten sposób ciąg pieszy
znajdzie swoje zakończenie w jezdni ul. Alei Tysiąclecia. W związku z tym dobrym pomysłem
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było by wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku o budowę chodnika na
odcinku od ul. Makowej do ul. Faustyny, być może jako zadanie wspólne miasta i powiatu.
Odpowiedź: Miasto Kraśnik wystąpi do Zarządu Dróg Powiatowych o budowę chodnika
we wskazanej lokalizacji.
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