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Sandomierz, 26.02.2020

Mariusz Prezgot Sz, p.Marcin Marzec

Radny Miasta Sandomierz Burmistrz Miasta Sandomierz

Do wiadomości:. .

Sz.P.Wojciech Czerwiec

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierz
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W imieniu mieszkańców Sandomierza oraz użytkowników przystani wodnej

MOSiR przy Bulwarze im. Marszałka Piłsudskieqo w Sandomierzu, zwracam się

z zapytaniem do Pana Burmistrza o istniejący stan w/w przystani oraz możłiwości

bezpiecznego z niej korzystania.

Załączam pismo "sandomierskich wodniaków" skierowane bezpośrednio do Pana

Burmistrza.



Mieszkańcy Miasta Sandomierza
i użytkownicy przystani wodne]
MOSiRprzy Bulwarze im. Marszałka
Piłsudskiegow·Sandomierzu

Sz. P.Marcin Marzec

Burmistrz Miasta Sandomierz

Jako mieszkańcy Sandomierza oraz użytkownicy przystani wodnej MOSIRprzy Bulwarze
im. Marszałka PiłsudskteqowSandemierzu zwracamy się z prośbą do Pana Burmistrza
o wykonanie niżej wymienionych inwestycji:

1.Wykonanie profesjonalneqo slipu do wodowania i wyciągania łodzi, jachtów i innego sprzętu
wodnego przy Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu.

2. Dbanie o pogłębianie ujścia odcinka wodnego od przystani wodnej do rzeki Wisły
przy Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu.

3. Zaplanowanie całościowego pogłębienia całego odcinka przystani wodnej MOSiRprzy Bulwarze
im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu.

Od lat nasze prośby nie są wysłuchiwane i respektowane. Jako wodniacy sandomierscy
imieszkańcy Sandomierza mamy prawo korzystać w bezpieczny sposób z zagospodarowania
naszej Wisły w pierwszej kolejności niż przyjezdni turyści, którychrównież szanujemy. Aby móc
bezpiecznię wodować i wyciągać łodzie niezbędne jest wykonanie profesjonalnego slipu.
Jako właściwe miejsce proponujemy odcln ekwodny Starego Portu usytuowany po lewej stronie
(tzw. ślepa odnoga lub naturalne zakole) płynąc od przystani wodnejw kierunku ujścia do Wisły.
Według naszej oceny jestto najwłaściwsze miejsce do wykonania takiego slipu, ponieważ
jest spokojne, bezpieczne, a woda Jest stojąca. Wystarczy go odpowiednio zagospodarować
tj. pogłębić do takiego poziomu (według statystyk najniższego poziomu wody na Wiśle
w Sandomierzu), aby pomimo bardzo niskiego stanu wody,słip spełniał swoje funkqe w 100%
(betonowe płyty wchodzące głęboko i łagodnie do wody) oraz wykonać z kostki lub innego
trwałego materiału łagodny zjazd do slipu.
Ponadto, należałoby utwardzić drogę dojazdową od ul. Krakowskiej (dawny plac manewrowy)
do słipu poprzez położenie asfaltu lub kostki oraz zapewnić niewielki parking do pozostawienia
samochodów z przyczepami podłodzi owymi na czas wodowania lub wyciągania łodzi. Obecnie
slip, który mamy nie nadaje się do bezpiecznego wykorzystania,. ponieważ wodowan ie a zwłaszcza
wyciąganie łodzi zwody jest obarczone bardzo dużymi trudnościami i stanowi zagrożenie zarówno
dla sprzętu jak i ludzi z niego korzystających. A wszystko dlatego, że ów slip jest usytuowany
bezpośrednio na brze.guWisły, której nurt bardzo utrudnia a czasami wręcz uniemożliwia bezpieczne
korzystanie ż niego. Należy tu dodać, że nie jest jakąś nowiną, że tego typu budowle hydrotechniczne
jak slip, ze względów bezpieczeństwa, powinny być budowane tylko i wyłącznie na wodzie stojącej,
w naszym Królewskim Mieście akurat jest inaczej, a nie musi tak być. Dlatego też uważamy,
że powinniśmy posiadaCprofesjonalny slip': który będzie służył do celów rekreacyjnych ale również
będzie' przydatny służbom takim jak: straż pożarna, policja oraz ratownikom w sytuacjach kryzysowych,
czy w przypadku innych zeqrożeń, kiedy szybkie zwodowanie sprzętu pływającego ma kluczowe

znaczenie.



Niezbędne jest również utrzymanie "drożności" ujścia Starego Portu do Wisły poprzez jego pogłębianie

w sposób ciągły, bez względu na stan wody, aby umożliwiało to bezproblemowe korzystanie

z niego. Aktualny stan zapiaszczenia izamulenia tego odcinka skutecznie uniemożliwia swobodny

przepływ jednostek pływających inaraża sprzęt pływający /silniki spalinowe/ na uszkodzenia

a tym samym użytkowników na poważne wydatki. Oczywiście należałoby też zastanowić się nad

całościowym pogłębieniem odcinka Starego Portu w miejscu przystani wodnej aby stworzyć możliwości

do korzystania z niej zgodnie przeznaaeniem.

Obecnie jest to utrudnione a często wręcz niemożliwe ze względu na niskie stany wody. Pragniemy

dodać, że opisana powyżej sytuacja stoi w skrajnej sprzeczności z podwyżkami i to o 50 %
!z 400 zł na 600 zł! za sezon od każdej zacumowanej łodzi. Podwyższono drastycznie opłaty,

nic w zamian nie oferując, chyba tylko po to aby iść za ciosem i kontynuować ciąg "regulacji opłat"

w mieście. Kiedy inne porty oferują dostęp do wody bieżącej i prądu i przez to umożliwiają

posprzątanie łodzi po przebytym rejsie, nasz port tego nie udostępnia, nie czyni się nic aby nie tylko

ułatwić korzystanie z portu ale nie dba się o to aby w ogóle z niego korzystać w sposób bezpieczny.

Proponujemy-aby istniejący monitoring ochraniający bulwar, mógł również obejmować swoim

zasięgiem nasze łodzie i w ten sposób ochraniać nasze, niejednokrotnie bardzo drogie mienie.

Wskazana oczywiście gruntowna modernizacja całej instalacji wizyjnej. Reasumując uważamy,

że jako sandomierscy wodniacy jesteśmy traktowani w sposób co najmniej lekceważący przez

władze miasta. Oprócz podwyższenia opłat, nie podjęto żadnych czynności, żadnych starań

mających na celu umożliwienie nam korzystanie z tego, za co przecież słono płacimy.

Nadmieniamy, że dalsze utrzymywanie istniejącego stanu, który uniemożliwia nam korzystanie

z przystani /swobodne wpływanie i wypływanie z portul może skutkować naszym wystąpieniem

do Sądu z pozwem zbiorowym o zwrot poniesionych kosztów, które corocznie ponosimy z góry

przed sezonem letnim. Jesteśmy przekonani o słuszności naszych roszczeń i nietrudno będzie

to udowodnić. Uważamy, że jako mieszkańcy Grodu nad Wisłą imiłośnicy wodniactwa mamy

prawo do pełnego korzystania z dobrodziejstwa naszej rzeki. Dlatego zwracamy się do Pana

Burmistrza o przychylne ustosunkowanie się do rozwiązania problemów z jakimi od wielu lat

borykają się sandomierscy wodniacy. Liczymy na zrozumienie i z utęsknieniem czekamy

na podjęcie satysfakcjonujących nas decyzji.

Poniżej załączamy listę podpisów sandomierskich wodniaków, osób zainteresowanych

w/w problemem:

1. 6.

2. 7.

3. I 8. '

4. 9..

5 .. 10. !
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*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej - Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
2016/679 (RaDO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Renata Tkacz - inspektor, Wydział

Organizacyjny, Urząd Miejski w Sandomierzu


