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Kraśnik, dnia 12 kwietnia 2017r.

Pan
Hubert Trukan
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 31 marca 2017r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji 1: „Mieszkańcy proszą o ustawienie większej ilości koszy na śmieci, w tym
też tych używanych przez właścicieli piesków. Myślę, iż dobrym rozwiązaniem byłoby też
ustawienie koszy przy nowych przystankach autobusowych MPK”.
Odpowiedź: W zakresie zwiększenia liczby koszy ulicznych, Urząd Miasta informuje, że w
chwili obecnej na terenie miasta znajduje się 310 koszy ulicznych. Lokalizacja wynika z
potrzeb i zgłoszeń mieszkańców, nie mniej jednak zdarzały się przypadki zmiany lokalizacji z
uwagi na nieprawidłowy sposób korzystania i wyrzucanie do koszy ulicznych odpadów
,,domowych”, zielonych, popiołu, czy pochodzących z działalności gospodarczych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców proszę o podanie ilości i miejsc do
ustawienia dodatkowych koszy. Państwa propozycje zostaną zaopiniowane przez podmioty
świadczące usługi opróżniania koszy, jak również zostanie przeprowadzona analiza pod
względem dostępności koszy na wskazanym terenie. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z
obowiązującymi umowami do 31.12.2018 r. na podstawie których odbywa się odbiór
odpadów z koszy ulicznych, w dzielnicy Fabrycznej jest możliwość dostawienia 3 szt. koszy,
natomiast w dzielnicy Lubelskiej, nie więcej niż 10 szt.
Treść interpelacji 2: „W imieniu mieszkańców proszę o ustawienie tablicy na nekrologii przy
parafii Matki Bożej Bolesnej. Myślę, iż dokładną lokalizację warto skonsultować z ks.
proboszczem”.
Odpowiedź: Skonsultujemy potrzebę ustawienia tablicy na nekrologii z Proboszczem Parafii
Matki Bożej Bolesnej.
Treść interpelacji 3: „Mieszkańcy proszą o wymianę piasku w piaskownicach na placach
zabaw tych większych i tych małych podwórkowych. Dobrze byłoby w przyszłości, tam gdzie
jest to możliwe, zabezpieczenie piachu na okres zimowy”.
Odpowiedź: Zadanie polegające na utrzymaniu placów zabaw reguluje Zarządzenie
Burmistrza. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 18 miejskich placów zabaw i
siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Kraśnik. Jego zadaniem jest m. in. oczyszczanie
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piaskownic i wymiana pisaku. Piasek w piaskownicach wymieniany jest dwa razy w roku
(do końca kwietnia i do końca lipca), ponadto po wymianie piasek jest co miesiąc
dezynfekowany i na bieżąco uzupełniany.
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