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Interpelacja radnego
w sprawie funkcjonowania dawnych „Jatek” oraz organizacji przestrzeni publicznej przy
ulicy Mały Rynek.
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 2021 r. poz. 1372, ze zm.),
wnoszę o:
przedstawienie przez Burmistrza Kazimierza Dolnego informacji dotyczących następujących
pytań:
1- Ile podmiotów gospodarczych użytkuje budynek dawnych „Jatek” przy ulicy Mały
Rynek i jaki przychód z czynszu tego obiektu wpływa do budżetu Gminy?
2- Na jaki okres zawarta jest umowa dzierżawy na ww. obiekt i na jaką kwotę opiewa
czynsz za wynajem lokalu?
3- Czy były prowadzone w ww. budynku prace adaptacyjne – przebudowa wnętrz – jeśli
tak to jakie i na jaką kwotę?
4- Czy z powierzchni zajmowanej pod stoliki – taras przy „Jatkach” naliczana jest opłata,
jeśli tak to w jakiej kwocie?
5- Czy Gmina Kazimierz wyrażała zgodę na adaptację terenu wokół „Jatek”
stowarzyszeniu „Wolny Kazimierz” (zgoda na nasadzenia drzew, montaż
prowizorycznego oświetlenia, ustawienie ławek), jeśli tak to jakie było uzasadnienie
takiego działania.
6- Ile podmiotów prowadziło dzielność handlową (stoiska handlowe) na ulicy Mały
Rynek w 2021 r. i jaki z tego tytułu był przychód dla Gminy?

Uzasadnienie
W ostatnim czasie otrzymałem informację, że w budynku dawnych „Jatek” przy ulicy
Mały Rynek prowadzone były prace remontowo adaptacyjne. Dodatkowo mieszkańcy
postulują o sprawdzenie, czy dzierżawca (dzierżawcy) otrzymali niezbędne zgody na prace
remontowe,
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funkcjonowanie parkingu, a raczej jego brak. Niezrozumiały jest także zakaz korzystania
z miejsc postoju dla inwalidów w dni targowe soboty i niedziele. Nie baz znaczenia jest
sytuacja gdzie po „likwidacji handlu” na ulicy Mały Rynek większość placu pozostaje pusta.
Szeroko rozumiany interes społeczny wymaga aby władze miasta prowadziły politykę
transparentną i przewidywalną, zaś podmioty gospodarcze działające na terenie miasteczka
powinny traktowane być na równi, bez żadnych form uprzywilejowania.

