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Wojciech Czerwiec
Przewodniczący Rady Miasta
w Sandomierzu

Szanowny Panie Przewodniczący,

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Miasta Sandomierza Pana Mariusza Prezgot

dotyczące korzystania z przystani wodnej zlokalizowanej na Bulwarze im. Marszałka
J. Piłsudskiego w Sandomierzu administrowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień:

Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego powstał w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja
Starego Miasta - Bulwar Piłsudskiego", finansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2007-2013. Na Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego znajduje się: budynek przystani wodnej,
przystań wodna, parking, toalety, miejsce do wodowania (slip], plac zabaw oraz
wypożyczalnia sprzętu wodnego.

Wodniacy pływający rzeką Wisłą, odwiedzający Sandomierz, korzystają
z infrastruktury jaką oferuje przystań czyli:

- miejsce przy przystani wodnej,

- miejsce do wodowania (slip)

w budynku przystani: pomieszczenie socjalne, prysznice, toalety, dostęp do prądu,
miejsce do umycia naczyń,

- krąg ogniskowy oraz altana,



Pracownicy obiektu udzielają wszelkiej pomocy, aby goscre mogli przyjemnie
spędzać czas w przystani i pięknym mieście jakim niewątpliwie jest Sandomierz. Świadczona
jest nieodpłatna pomoc w sytuacjach z jakimi borykają się goście - żeglarze począwszy od
slipowania, drobnych napraw łodzi, silników poprzez informacje o: przeszkodach
znajdujących się na trasie rejsu, bazie hotelowej i gastronomicznej, zabytkach,
organizowanych imprezach, sklepach, stacjach paliw i wiele innych.

Muszę również dodać, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji od wielu lat promuje
i dba o dobro naszego miasta oraz dobro odwiedzających obiekt żeglarzy, turystów
i mieszkańców. Odzwierciedla się to chociażby wysoka ocena uzyskiwana w corocznym spisie
przystani i portów miesięcznika "Żagle", potwierdzana certyfikatem oraz wpisami do księgi
pamiątkowej znajdującej się w budynku przystani wodnej.

Odnosząc się do pisma mieszkańców miasta Sandomierza oraz użytkowników
przystani wodnej w sprawie wykonania inwestycji w postaci budowy slipu oraz całościowego

pogłębienia "starego portu", informuję:
na terenie bulwaru znajduje się profesjonalny slip do wodowania sprzętu wodnego
usytuowany przy rzece Wiśle (co być może dla mało doświadczonych wodniaków
stanowi utrudnienie),

przystań wodna dysponuje trzydziestoma miejscami do cumowania łodzi. Obecnie
wszystkie miejsca do cumowania są zarezerwowane przez armatorów. Lista
rezerwowa obejmuje 11 osób. Wynika z tego, że przystań w Sandomierzu cieszy się
dużym zainteresowaniem.

oczywiste jest, że budowa nowego miejsca do wodowania, jak i pogłębienie" starego
portu" podniosły by jakość obiektu. Inwestycje te uwzględnione zostały w projekcie
dotyczącym zagospodarowania terenów nadwiślanych. Obecnie oczekujemy na
decyzję środowiskową.

Należy dodać, że w budżecie miasta na 2020 rok nie przewidziano środków
finansowych na tego rodzaju inwestycje. Poruszone w piśmie zagadnienia inwestycyjne
zasługują na uwagę. Rozważana jest realizacja w przyszłości inwestycji dotyczącej terenów
nadwiślanych - po uprzednim uzyskaniu stosownych zezwoleń oraz pozyskaniu środków
finansowych na ten cel.

Z wyrazami szacunku,
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