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Interpelacja Radnego
W sprawie lokalizacji na „drodze pożarowej” ogródków kawiarnianych w północnej stronie
ulicy Rynek w Kazimierzu Dolnym.
Powołując się na art. 23 ust. 1 oraz art. 24 ust. 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.),
wnoszę o:
przedstawienie przez Burmistrza Kazimierza Dolnego informacji dotyczącej nie wykonywania
warunków zezwoleń za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej przy ulicy Rynek, działka nr
ew.1113/3 w Kazimierzu Dolnym wydanych na podstawie decyzji IRG.7230.2.48.2020 z dnia
15 maja 2020 r oraz IRG.7230.2.53.2020 z 20 maja 2020 r
1. Dlaczego nie podjął Pan działań zmierzających do przestrzegania warunków
zezwolenia

przez

podmioty

gospodarcze

w

przedmiocie

wydanych

decyzji

IRG.7230.2.48.2020 z dnia 15 maja 2020 r. dot. ppkt. ”i” oraz IRG.7230.2.53.2020
z 20 maja 2020 r. ppkt. ”i” za zajęcie pasa drogowego przy ulicy Rynek w Kazimierzu
Dolnym .
2. W jaki sposób zamierza Pan w sezonie turystycznym 2021 wyegzekwować warunki
ewentualnej decyzji zezwalającej podmiotom gospodarczym na zajęcie pasa
drogowego drogi gminnej przy ulicy Rynek na działce ew. nr 1113/3 w Kazimierzu
Dolnym pod „ogródki kawiarniane”.
Uzasadnienie
W latach 2019/2020 burmistrz Kazimierza Dolnego wydał decyzje podmiotom
gospodarczym prowadzącym dzielność gospodarczą na terenie Kazimierza Dolnego na

zajęcie pasa drogowego drogi gminnej przy ulicy Rynek na działce ew.nr 1113/3 w
Kazimierzu Dolnym pod „ogródki kawiarniane”. Z uwagi na fakt, że lokalizacja ogródków
kawiarnianych

jest

na

„drodze

pożarowej”

Burmistrz

w

warunkach

zezwolenia

przedmiotowych decyzji ppkt. „i” nakazał, że: „Zajmujący pas drogowy zobowiązany jest do
usuwania stolików z ul. Rynek w dni targowe, tj. wtorki i piątki w godz.6.00-12.00”
Mimo ciążącego na dzierżawcach obowiązku ogródki kawiarniane w czasie
cotygodniowego targu nie były usuwane. Naruszało to nie tylko warunki wydanej decyzji ale
stwarzało realne utrudnienie służbom ratowniczym do niesienia pomocy.
W tej sprawie interweniowali u mnie mieszkańcy Kazimierza Dolnego domagając się
skutecznych działań w celu przywrócenia porządku prawnego.
W powyższej sprawie w latach 2019/2020 składałem do Burmistrza Kazimierza
Dolnego interpelacje, wnioski i zapytania.
Kierowałem również pisma do Przewodniczącego Rady Miejskiej w celu podjęcia
działań w ramach stosownych komisji Rady Miejskiej. Burmistrz Kazimierza Dolnego jak i
Przewodniczący Rady Miejskiej mając do tego odpowiednie narzędzia prawne nie podjął
właściwych

działań

w

celu

wyegzekwowania

prawa

i

zapewnienia

właściwego

bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, jak i ochronę mienia.
W ostaniem czasie skierowałem również zapytanie do Państwowej Straży Pożarnej w
Puławach. W otrzymanym z PSP w Puławach piśmie PZ.0756.4.1.2021 (które załączam) z 3
lutego 2021 roku jednoznacznie wynika, że „ogródki kawiarniane” znajdują się na „drodze
pożarowej” co jest w sprzeczności z prawem.
Biorąc pod uwagę powyższe zwracam się z interpelacją w przedmiotowej sprawie.

