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Szanowny Panie Komendancie
Zwracam się z prośbą o pojęcie interwencji w sprawie lokalizowania ogródków
kawiarnianych oraz postoju tzw. meleksów przy ulicy Rynek w Kazimierzu Dolnym.
Pismem PZ.0756.4.1.2021 z 3 lutego 2021,PSP w Puławach, jak i opinią z 2017 r
PSP w Puławach, jednoznacznie stwierdziła ,że lokalizowanie ogródków
kawiarnianych przy ulicy Rynek ( wzdłuż północno-zachodniej pierzei części
północnej),jest niedopuszczalne. Podobnie rzecz się ma z postojem pojazdów typu
meleks na wysokości Muzeum Nadwiślańskiego przy ul. Rynek. Miejsca te stanowią
bowiem drogę pożarową. Mimo to burmistrz Kazimierza Dolnego, Artur Pomianowski
5 maja 2021 r wydał po raz kolejny decyzję IRG.7230.2.60.2021 zezwalającą na
zajęcie pasa drogowego dla ogródków kawiarnianych. Podobną zgodę wydał dla na
lokalizację ogródków kawiarnianych przy hotelu SARP. Sukcesywnie od 2017 roku
burmistrz wydaje zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dla meleksów obok
Kamienicy Gdańskiej.
Powyższa sytuacja jest niedopuszczalna a w opinii publicznej świadczy o deficycie
skuteczności organów państwa.
Jak już sygnalizowałem w piśmie z 28 grudnia 2020, skoro nie jest możliwe
parkowanie pojazdów typu melex, nawet przy stałej obecności kierowcy, to tym
bardziej ogródki piwne nie powinny być lokalizowane przy północno-zachodniej
pierzei rynku, wzdłuż której biegnie droga pożarowa. Dodać należy, że wskazana
droga pożarowa wykorzystywana jest przez pojazdy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kazimierzu Dolnym wyjeżdżające na akcję ratownicze w kierunku Puław czy ul.
Góry. Z uwagi na formę skrzyżowania ul. Senatorskiej z ul. Nadrzeczną, ulica Rynek
jest jedyną i najkrótszą drogą w kierunku ww. miejscowości. Mimo to Burmistrz

notorycznie łamie prawo, wydając kolejne decyzje. Byłoby truizmem informować
Państwową Straż Pożarną o konsekwencjach jakie mogą nieść nieodpowiedzialne
decyzje władz Kazimierza. Jednak bez stanowczej reakcji PSP w Puławach oraz
innych organów Państwa skutki mogą być tragiczne.
Pobocznie należy podnieść ,że decyzje burmistrza Kazimierza w przedmiotowej
sprawie są uznaniowe i mają charakter dobrowolności. Jest to krzywdzące wobec
innych podmiotów gospodarczych, które nie mogą otrzymać zgody na zajęcie pasa
drogowego w rejonie Rynku, co z kolei jest sprzeczne z szeroko rozumianym
interesem społecznym.
Proszę o sposobie załatwienia sprawy poinformować Radę Miejską w Kazimierzu
Dolnym.
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