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Kraśnik, dnia 8 marca 2017r.

Pan
Zbigniew Marcinkowski
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 23 lutego 2017r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji 1: Na początku grudnia ubiegłego roku jeden z mieszkańców Kraśnika
zgłosił fakt zanieczyszczenia ściekami bytowymi terenu leśnego w obrębie końcowego
odcinka miejskiego kolektora deszczowego na działce nr ewid. 52 obręb geodezyjny Północ
(okolica „Słonecznej Polany”). Zdarzenie to zostało zgłoszone do Wydziału Rolnictwa i
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Z uwagi na bezpośrednie
sąsiedztwo studni ujęcia komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury sytuacja ta stwarza poważne
zagrożenie skażenia wody oraz terenu leśnego Nadleśnictwa Kraśnik jako administratora.
Zjawisko zrzutu niekontrolowanego ścieków komunalnych w tym miejscu występuje często i
nie jest dostatecznie monitorowane, ani też nie podjęto działań celem likwidacji zagrożenia.
Wspomniany odcinek jest własnością miasta i na nim spoczywa obowiązek zdiagnozowania
przyczyny, usunięcia jej i skutku oraz rozwiązania technicznego tego odcinka kolektora w
trybie natychmiastowym. Z informacji telefonicznej od pracownika Wydziału Rolnictwa i
Ochrony Środowiska dowiedziałem się, że wystąpiono pisemnie do UM celem podjęcia
interwencji i zajęcia się tym problemem.
W związku z tym faktem proszę o odpowiedź,
a/ Czy Burmistrz potwierdza fakt występowania zagrożenia ?
b/ Jakie podjęto działania celem zdiagnozowania w jaki sposób ścieki bytowe pojawiły się w
kanalizacji deszczowej ?
c/ Co zrobiono w związku ze zgłoszonym skażeniem ?
d/ Jak i w jakim terminie zamierza Pan rozwiązać ten problem ?
e/ Czy Miasto posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków
do ziemi ?.
Odpowiedź: W wyniku przeprowadzonej kontroli odcinka kanalizacji deszczowej, w
obecności przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji, stwierdzono w odkrytym odcinku kanału zanieczyszczenia frakcją suchą (butelki,
puszki, kartony itp.) natomiast nie potwierdzono obecności ścieków bytowych.
 Przeprowadzono kontrolę studzienek kanalizacji deszczowej nie stwierdzając ingerencji
osób trzecich, w studzienkach znajdowały się zanieczyszczenia w postaci piasku oraz ziemi.
 Podjęto działania związane z usunięciem zanieczyszczeń i udrożnieniem odkrytego odcinka
kanalizacji deszczowej, zlecono stałą kontrolę w/w kanalizacji Straży Miejskiej w Kraśniku.
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 W budżecie Miasta Kraśnik na 2017 rok zostały zabezpieczone środki finansowe na
wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w okolicach „Słonecznej Polany”. Na
obecna chwilę opracowywana jest dokumentacja techniczna na przebudowę odcinka
kanalizacji deszczowej oraz budowę separatora.
 Wszelkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia zostaną uzyskane w trakcie
przygotowywania dokumentacji i realizacji inwestycji.
Treść interpelacji 2: Bardzo głośną stała się planowana inwestycja budowy drogi
wojewódzkiej nr 833. Z uwagi na jej przebieg przez ROS „Marzenie” działkowicze stanowczo
wyrazili protest przeciwko budowie w planowanym przebiegu. UM uznając zasadność
argumentów oraz interes w/w zaproponował zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej tak żeby
wspomniana inwestycja nie zakłócała funkcjonowania ROD „Marzenie”. Koncepcja zmiany
przebiegu została przekazana przez Burmistrza do Zarządu Dróg Wojewódzkich celem
uwzględnienia jej w zmianach planu. W związku z tym pytam:
a) Czy propozycja zmian została poddana wstępnej ocenie merytorycznej?
b) Jaka jest szansa pozytywnego uwzględnienia proponowanej zmiany?
c) Jakie są terminy związane z realizacją inwestycji
d) W przypadku odrzucenia koncepcji zmiany przebiegu jakie przysługują prawa ROD
„Marzenie” działkowiczom?
e) Czy w obecnej sytuacji należy planować ograniczenia i ewentualna zmianę
funkcjonowania ROD „ Marzenie” ?”
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelacje informuję, że Burmistrz Miasta Kraśnik w trosce o
jak najmniejszą inwazyjność planowanej budowy drogi wystąpił do inwestora tj. Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Lublinie, z prośba o przeanalizowanie alternatywnego wariantu
przebiegu trasy tj. połączenie nowego odcinka drogi z istniejącym skrzyżowaniu
ul. Urzędowskiej z ul. Energetyczną. Nie otrzymaliśmy do chwili obecnej odpowiedzi
uwzględniającej proponowane przez z nas zmiany. Wszelkie informacje związane
z realizacją inwestycji (m.in.; termin, dokumentacja, koszt inwestycji, odszkodowania dla
właścicieli działek) leży po stronie zarządcy i inwestora czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich.
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