
 RAPORT O STANIE GMINY KAZIMIERZ DOLNY ZA 2020 ROK 

 

1 | S t r o n a  
 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 37  

Burmistrza Kazimierza Dolnego  

z dnia 31 maja 2021 r.  

 

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY 

KAZIMIERZ DOLNY  

ZA 2020 ROK  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimierz Dolny, maj 2021 r. 

 

 

 



 RAPORT O STANIE GMINY KAZIMIERZ DOLNY ZA 2020 ROK 

 

2 | S t r o n a  
 

 

 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.). Raport obejmuje 

podsumowanie działalności organu wykonawczego gminy w roku 2020. 

 

Burmistrzem Kazimierza Dolnego w roku 2020 był pan Artur Pomianowski, wybrany 

w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - w ponownym 

głosowaniu 4 listopada 2018 r. Stanowisko objął od dnia 20 listopada 2018 r. po złożeniu 

ślubowania przed Radą Miejską.  
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GMINA KAZIMIERZ DOLNY - Informacje podstawowe:  

 

Dane ogólne: 

Gmina Kazimierz Dolny położona jest we wschodniej części Polski, na Wyżynie Lubelskiej  

w zachodniej części województwa lubelskiego, w południowej części powiatu puławskiego. 

Od stolicy kraju Warszawy jest odległa o około 140 km w kierunku płd. – wsch., od stolicy 

województwa – Lublina – dzieli ją około 50 km, od Puław około 10 km. Gmina sąsiaduje  

z 6 innymi gminami: Karczmiska, Końskowola, Janowiec, Puławy, Wąwolnica, Wilków. 

Posiada status gminy miejsko-wiejskiej i zajmuje obszar 72,49 km², z czego 30,42 km2 

zajmuje miasto i 42,07 km2 tereny wiejskie. Siedziba władz miejskich – miasto Kazimierz 

Dolny położone jest nad rzeką Wisłą, na prawym jej brzegu. Oprócz niej na terenie gminy 

płyną jeszcze 3 rzeki: Bystra, Grodarz i Potok Witoszyński.   

Miasto Kazimierz Dolny - wyjątkowe miejsce w Polsce, z ogromnym nagromadzeniem 

zabytków architektury posiada status Pomnika Historii. Zarządzeniem z dnia 8 września 

1994r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa uznał Kazimierz Dolny za pomnik 

historii (Monitor Polski Nr 50, poz. 417). Niestety, oprócz pewnego prestiżu, status ten nie 

niesie za sobą żadnych innych korzyści, jak chociażby możliwości uzyskania dofinansowania 

z budżetu państwa na niezbędne remonty obiektów zabytkowych.   

Dla ochrony walorów przyrodniczych Gminy Kazimierz Dolny,  w 1979 r. utworzony został 

na całym jej obszarze, Kazimierski Park Krajobrazowy – jeden z pierwszych w Polsce  

a pierwszy w województwie lubelskim.  

Niewielki obszar gminy leży na terenach objętych ochroną NATURA 2000 (przy Wiśle). 

Organem wykonawczym jest Burmistrz, organem stanowiącym Rada Miejska, licząca 15 

radnych. 

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym znajduje się w dwóch lokalizacjach: ul. Senatorska 5 

(siedziba władz miasta) i ul. Rynek 12.  

 

 

Jednostkami organizacyjnymi Gminy Kazimierz Dolny są: 

1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym,  

2) Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym, 

3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym,  

4) Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym,  
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5) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym z siedzibą w Dąbrówce,  

6) Szkoła Podstawowa w Bochotnicy,  

7) Szkoła Podstawowa im. Marii Kuncewiczowej w Rzeczycy,  

8) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu 

Dolnym, 

9) Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym.  

 

Od grudnia 2016 r. gmina jest też właścicielem (udział 100%) spółki prawa handlowego  

Miejski Zakład Komunalny w Kazimierzu Dolnym Sp. z o. o, powstałej z przekształcenia 

samorządowego zakładu budżetowego. Podstawowa działalność Spółki jest ukierunkowana 

na wykonywanie na terenie gminy zadań przedsiębiorstwa wodno–kanalizacyjnego; na 

podstawie zawartych umów spółka również świadczy na rzecz gminy usługi związane  

z utrzymaniem czystości i porządku, prowadzeniem parkingów miejskich oraz pobieraniem 

opłat za korzystanie z nieruchomości gminnych (np. szalet miejski, Góra Trzech Krzyży).    

 

Podział administracyjny:  

Gmina Kazimierz Dolny, zgodnie z rejestrem TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowego 

Podziału Terytorialnego Kraju) obejmuje miasto Kazimierz Dolny oraz 8 miejscowości: 

Bochotnicę, Parchatkę, Rzeczycę, Rzeczycę-Kolonię, Skowieszynek, Wierzchoniów, 

Witoszyn i Zbędowice. Oprócz tego w skład miasta wchodzą administracyjnie następujące 

miejscowości: Cholewianka, Dąbrówka, Góry, Jeziorszczyzna, Mięćmierz, Okale, Wylągi. 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 1991r. gmina podzielona jest na 14 sołectw, które 

obejmują swym zasięgiem również tereny wchodzące w skład miasta: Bochotnica, 

Cholewianka, Dąbrówka, Góry, Jeziorszczyzna, Mięćmierz-Okale, ul. Doły-Wylągi, 

Parchatka, Rzeczyca, Rzeczyca-Kolonia, Skowieszynek, Wierzchoniów, Witoszyn  

i Zbędowice.  

 

Demografia: 

Liczba ludności gminy nie przekracza granicy 7 tysięcy i w ostatnich latach zauważa się 

wyraźny trend spadkowy. Na spadek liczby ludności Gminy wpływają najbardziej wielkości 

związane z ruchem naturalnym ludności, tj. odpływem młodych ludzi do dużych miast, 

szczególnie Warszawy, Lublina, w tym również za granicę. Wskaźnik przyrostu naturalnego 

jest ujemny. W gminie od wielu lat więcej osób umiera niż się rodzi.         
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Wskaźnik gęstości zaludnienia na koniec 2020 roku wyniósł 91,72 osób/km2, a rok wcześniej 

wynosił 91,97 i wciąż systematycznie spada (w przeciągu ostatnich 10 lat wskaźnik zmalał  

o 6,2 osoby/1 km2).  

 

Tab. 1. Liczba stałych mieszkańców na przestrzeni ostatnich 10 lat:  

Lp. Lata Liczba stałych mieszkańców Wskaźnik gęstości zaludnienia (osób/km2) 

1 2011 7 039 97,10 

2 2012 7 007 96,66 

3 2013 6 981 96,30 

4 2014 6 955 95,94 

5 2015 6 944 95,79 

6 2016 6 855 94,56 

7 2017 6 796 93,75 

8 2018 6 736 92,92 

9 2019 6 667 91,97 

10 2020 6 649 91,72 

 

Proporcje wg płci – wśród mieszkańców gminy przeważa liczba kobiet o około 150 - 200 

osób średnio w każdym roku.   

 

 

Tab. 2.Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach wg stanu na 31.12.2020 r. 

Lp. Miejscowość m. stałe m. czasowe Kobiety Mężczyźni Razem 

 

1 

 

Bochotnica 

 

1 012 

 

5 

 

509 

 

508 

 

1 017 

 

2 

 

Cholewianka 

 

426 

 

2 

 

224 

 

204 

 

428 

 

3 

 

Dąbrówka 

 

490 

 

3 

 

259 

 

234 

 

493 

 

4 

 

Góry 

 

77 

 

- 

 

42 

 

35 

 

77 

 

5 

 

Góry Drugie 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

6 

 

Jeziorszczyzna 

 

208 

 

1 

 

109 

 

100 

 

209 

 

7 

 

Kazimierz Dolny 

 

1 935 

 

128 

 

1 096 

 

967 

 

2 063 

 

8 

 

Mięćmierz 

 

52 

 

1 

 

25 

 

28 

 

53 
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9 

 

Okale 

 

144 

 

1 

 

69 

 

76 

 

145 

 

10 

 

Parchatka 

 

488 

 

1 

 

245 

 

244 

 

489 

 

11 

 

Rzeczyca 

 

458 

 

6 

 

234 

 

230 

 

464 

 

12 

 

Rzeczyca – Kolonia 

 

266 

 

2 

 

137 

 

131 

 

268 

 

13 

 

Skowieszynek 

 

301 

 

- 

 

156 

 

145 

 

301 

 

14 

 

Wierzchoniów 

 

258 

 

3 

 

130 

 

131 

 

261 

 

15 

 

Witoszyn 

 

178 

 

3 

 

95 

 

86 

 

181 

 

16 

 

Wylągi 

 

91 

 

- 

 

42 

 

49 

 

91 

 

17 

 

Zbędowice 

 

264 

 

2 

 

130 

 

136 

 

266 

 

RAZEM 

 

 

6 649 

 

158 

 

3 502 

 

3 305 

 

6 807 

 

 

W porównaniu z rokiem 2019 w miejscowościach: Cholewianka (+7), Parchatka (+12), 

Rzeczyca (+5) i Wylągi (+1) zanotowano wzrost liczby stałych mieszkańców; w Bochotnicy, 

Mięćmierzu i Skowieszynku nie nastąpiły jej zmiany, zaś w pozostałych dziewięciu 

miejscowościach zanotowano spadek liczby stałych mieszkańców: największy w Dąbrówce  

(-14), Okalu (-9), Jeziorszczyźnie (-8).  

W przeciągu roku 2020 nastąpił dalszy spadek liczby stałych mieszkańców gminy w stosunku 

do roku 2019 o 18 osób.         

 

Tab. 3. Zestawienie zameldowań i wymeldowań: 

 

 

Miasto – stan na 31.12 Gmina – stan na 31.12 

2019 2020 2019 2020 

 

Zameldowania na pobyt stały 

 

 

34 

 

39 

 

 

101 

 

107 

 

Zameldowania na pobyt czasowy 

 

 

46 

 

18 

 

 

104 

 

85 

 

Wymeldowania 

 

 

53 

 

23 

 

61 

 

60 
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Tab. 4. Zestawienie urodzeń i zgonów: 

Urodzenia 

2017 62 

2018 50 

2019 49 

2020 51 

Zgony 

2017 90 

2018 80 

2019 88 

2020 90 

 

 

Tab. 5. Struktura wiekowa mieszkańców (stan na 31 grudnia 2020 r.):  

 Miasto  Gmina 

Mieszkańcy w wieku do 18 roku życia 

 

340 855 

Kobiety od 18 do 60 roku życia 

 

590 1 318 

Mężczyźni od 18 do 65 roku życia 

 

627 1 576 

Kobiety powyżej 60 roku życia 

 

356 716 

Mężczyźni powyżej 65 roku życia 

 

172 361 

 
 
 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Gminie Kazimierz Dolny jest niższa niż średnia dla kraju, 

jak również średnia dla województwa lubelskiego. Spowodowane jest to dużą liczbą 

funkcjonujących w gminie pomiotów gospodarczych, działających głównie  

w sektorze turystycznym, handlu i usług, która generuje dużą ilość sezonowych miejsc pracy. 

Obrazuje to poniższe zestawienie:   
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Tab. 6. Stopa bezrobocia (źródło: dane statystyczne PUP w Puławach i własne wyliczenia na 

ich podstawie): 

Lata Stopa bezrobocia  Liczba osób 

bezrobotnych 

w gminie 

Polska Woj. 

lubelskie 

Powiat 

puławski 

Gmina Kazimierz 

Dolny 

2015 9,8 % 11,7 % 9,0 % 6,2 % 275 

2016 8,3 % 10,4 % 7,6 % 6,6 %  249 

2017 6,6 % 8,8 % 5,9 % 6,3 % 186 

2018 5,8 % 8,0 % 6,1 % 6,1 % 187 

2019 5,2 % 7,4 % 5,1 % 5,5 % 137 

2020 6,2 % 8,2 % 6,6 % 5,9 % 190 

 

 

 

Infrastruktura drogowa 

Gmina posiada dobrą komunikację drogową z województwem i powiatem. Na jej terenie 

przebiega 16 km dróg wojewódzkich o nawierzchni bitumicznej. Są to drogi o numerach: 

- Nr 824 Puławy – Bochotnica - Opole Lubelskie, 

- Nr 830 Bochotnica – Nałęczów - Lublin. 

Z kolei sieć dróg powiatowych obejmuje łączną długość 41,5 km. Są to następujące  numery 

dróg: 

- 2529 L Bochotnica - Kazimierz Dolny – Uściąż, 

- 2527 L Kazimierz Dolny - Podgórz – Wilków, 

- 2546 L Kazimierz Dolny - Wylągi- Kol. Rzeczyca, 

- 2547 L Kazimierz Dolny ( Jeziorszczyzna) - Zaborze – Niezabitów, 

- 2545 L Celejów – Witoszyn - Kol. Rzeczyca , 

- 2612 L Karczmiska - Kol. Rzeczyca, 

- 2528 L Kazimierz Dolny – Dobre – Wilków. 

Sieć dróg gminnych obejmuje 75,48 km (zarówno utwardzonych jak i gruntowych), z tego 

23,61 km o łącznej powierzchni nawierzchni 105,73 tys. m2 przebiega w granicach 

administracyjnych miasta, zaś 51,87 km o łącznej powierzchni nawierzchni 214,27 tys. m2 

przebiega po pozostałej części gminy, na terenach wiejskich.  
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W stosunku do roku 2019 sieć dróg publicznych zmniejszyła się o 0,28 km (zmiany nastąpiły 

w związku z podjęciem uchwały Nr XV/105/20 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie 

pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej na terenie gminy Kazimierz Dolny 

– na jej podstawie z kategorii dróg publicznych wyłączono część drogi przebiegającej dnem 

Korzeniowego Wąwozu).  

 

Tab. 7. Długości dróg w gminie dla poszczególnych rodzajów nawierzchni: 

 Miasto  Gmina 
 

Rodzaj nawierzchni 
 

bitumiczna 
 

betonowa 
 

kostka 
 

bruk 
 

gruntowa 
 

bitumiczna 
 

betonowa 
 

kostka 
 

bruk 
 

gruntowe 

 

Długość w km 

 

3,50 

 

8,54 

 

2,48 

 

3,03 

 

6,06   

 

12,46 

 

12,57 

 

0,48 

 

0,00 

 

26,36  

 

 

W porównaniu z rokiem 2019 na terenie miasta bez zmian pozostała długość dróg  

o nawierzchni bitumicznej, dróg z kostki i dróg o nawierzchni brukowej. Długość dróg  

o nawierzchni betonowej zwiększyła się o 0,09 km (ulepszono nawierzchnię ul. Droga 

Akacjowa). Tym samym, w powiązaniu z utratą statusu drogi publicznej przez część drogi  

w Korzeniowym Wąwozie ogólna długość publicznych dróg gruntowych zmniejszyła się  

o 0,38 km.  

Na terenie wiejskim nie zanotowano widocznych różnic – jedynie o 0,04 km zwiększyła się 

długość dróg o nawierzchni betonowej (położono nawierzchnię w Zbędowicach) i o tę 

wartość zmniejszeniu uległa też ogólna długość dróg o nawierzchni gruntowej.       

 

Przez teren gminy nie przebiegają żadne odcinki linii kolejowej – najbliższa taka stacja 

znajduje się w Puławach.  
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Infrastruktura budynkowa: 

 

Tab. 8. Liczba budynków, w tym podłączonych do sieci – stan na 31.12.2020 r. 
 

 Miasto Gmina 

mieszkalne niemieszkalne 

z co najmniej 

jednym 

mieszkaniem 

mieszkalne niemieszkalne 

z co najmniej 

jednym 

mieszkaniem 

Rok 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

 

Liczba wszystkich budynków 

 

1 426 

 

1 439 

 

10 

 

10 

 

1 200 

 

1 209 

 

6 

 

6 

 

Liczba 

budynków z 

przyłączem do 

sieci 

 

wodociągowej 

 

739 

 

757 

 

10 

 

10 

 

1 190 

 

1 197 

 

6 

 

6 

 

kanalizacyjnej 

 

422 

 

429 

 

10 

 

10 

 

308 

 

309 

 

1 

 

1 

 

gazowej 

 

1 093 

 

1097 

 

10 

 

10 

 

521 

 

529 

 

4 

 

4 

 

ciepłowniczej 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
 
 

Tab. 9. Wykaz punktów adresowych w Gminie Kazimierz Dolny, stan na 31.12.2020 r.:  

Lp. Miejscowość Istniejące punkty ogółem W tym punkty nadane w 2020 

1 Bochotnica 429 2 

2 Cholewianka 129 4 

3 Dąbrówka 179 1 

4 Góry 47 1 

5 Jeziorszczyzna 96 2 

6 Kazimierz Dolny 1 557 2 

7 Mięćmierz 50 0 

8 Okale 62 1 

9 Parchatka 204 1 

10 Rzeczyca 144 1 

11 Rzeczyca – Kolonia 98 0 

12 Skowieszynek 114 0 

13 Wierzchoniów 124 1 

14 Witoszyn 101 0 

15 Wylągi 51 1 

16 Zbędowice 94 5 

RAZEM 3 480 22 

 

Nadawana numeracja porządkowa nieruchomości obejmuje zarówno budynki mieszkalne, 

użytkowe, gospodarcze.   
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Zaopatrzenie w wodę  

Gmina jest prawie w całości zwodociągowana. W dalszym ciągu dwie miejscowości: 

Mięćmierz i Okale jeszcze nie posiadają wodociągu. Natomiast kanalizacja istnieje tylko  

w Kazimierzu i Bochotnicy. W Bochotnicy zlokalizowana jest także oczyszczalnia ścieków. 

Istniejące trzy ujęcia wody znajdują się w miejscowościach Kazimierz Dolny na ul. Filtrowej, 

ujęcie Wierzchoniów w miejsc. Witoszyn oraz ujęcie w Zbędowicach. Siecią wodociągową  

i kanalizacyjną wraz z oczyszczalnią ścieków obsługującą gminę Kazimierz Dolny zarządza 

Miejski Zakład Komunalny w Kazimierzu Dolnym Sp. z o.o. 

Łączna długość sieci wodociągowej – 130,1 km, (34,8 km – miasto/95,3 km – gmina) – nie 

nastąpiły zmiany w stosunku do roku 2019, liczba przyłączy – 1954 (wzrost o 25). 

Pompownie wody – 4. 

Łączna długość sieci kanalizacyjnej – 30,9 km, liczba przyłączy – 738 (wzrost o  8).  

Przepompownie ścieków: 8 (Kazimierz Dolny), 49 (Bochotnica). 

Opieka zdrowotna  

W stosunku do roku 2019 nie w zakresie opieki zdrowotnej nie zaszły zamiany. Nadal  

w Gminie Kazimierz Dolny opieka zdrowotna realizuje się poprzez trzy podmioty lecznicze.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym, zapewnia 

podstawową opiekę zdrowotną, na koniec 2020 zapisanych było do niego około 4 610 

pacjentów.  

W strukturze jego działalności podstawowej działają cztery piony:  

a) poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

b) gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 

c) punkt szczepień, 

d) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci.  

Ponadto w 2020 roku SP ZOZ w Kazimierzu Dolnym rozszerzył swą statutową działalność  

o dodatkowy pion: gabinet rehabilitacji (możliwość świadczenia tych usług dodano na 

podstawie uchwały Nr XVI/113/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym). Zabiegi 

rehabilitacyjne dla ubezpieczonych będą wykonywane nieodpłatnie, na urządzeniach 
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przekazanych przez gminę. Na koniec 2020 roku ze względu na wprowadzone obostrzenia 

epidemicznie i zamknięcie placówki gabinet jeszcze nie świadczył usług.   

  

Poza tym usługi zdrowotne świadczą: Niepubliczny ZOZ – gabinet dentystyczny oraz 

Niepubliczny ZOZ – gabinet ginekologiczny.  

 

Mieszkańcy korzystają z usług jednej apteki zlokalizowanej w budynku SP ZOZ . Ponadto  

w Kazimierzu Dolnym działa podstacja pogotowia ratunkowego wyjazdowego bez pomocy 

ambulatoryjnej na miejscu. 

 

Gospodarka 

Gospodarka gminy opiera się na branży związanej z usługami turystycznymi oraz  

(w coraz mniejszym już stopniu) rolnictwie. Brakuje tu dużych zakładów pracy (największe 

to urząd, szkoły), zakładów przemysłowych; gmina jest typowo turystyczna. Dzięki walorom 

architektonicznym i przyrodniczym gminy ruch turystów jest ożywiony i Gmina Kazimierz 

Dolny stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych w skali kraju.   

       

W gminie w 2020 roku zarejestrowanych było 540 podmiotów gospodarczych, z tego 

398 o statusie aktywnym, 19 prowadzących działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej 

oraz 123 o statusie zawieszonym. Liczba podmiotów wzrosła o 25 w stosunku do 2019 roku. 

Podmioty gospodarcze prowadzą działalność w przeważającej części w usługach i handlu 

(obiekty noclegowe, handel, gastronomia, usługi budowlane, usługi transportowe, sprzedaż 

detaliczna, działalność rozrywkowa, działalność organizatorów turystyki, wypożyczalnie 

sprzętu sportowego i rekreacyjnego  i in.). 

 

W roku 2020 założono 21 nowych działalności gospodarczych, 13 podmiotów zakończyło 

działalność, zaś 115 przedsiębiorców dokonało zmian we wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. Dla porównania w roku 2019 – nowych działalności założono 35, zakończono 

działalność w przypadku 30, zmian we wpisie dokonało 133 przedsiębiorców.  

 

Usługi noclegowe dla turystów na terenie gminy w roku 2020 świadczyło 221 obiektów  

(o 11 więcej niż w 2019 roku), które są  zarejestrowane w prowadzonej przez Burmistrza 

ewidencji tzw. innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (na dzień sporządzenia 

raportu ich liczba wynosi 224). Obiekty te głównie pokoje gościnne, kwatery prywatne, 
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gospodarstwa agroturystyczne, wille, domy gościnne itp.) Oferują one łącznie 2 452 miejsc 

noclegowych (wzrost o 69 miejsc w stosunku do roku 2019). Najwięcej obiektów 

zlokalizowanych jest w Kazimierzu Dolnym (148), Cholewiance (14), Dąbrówce (12), 

Bochotnicy (11). 

Oprócz tego w gminie funkcjonuje 10 obiektów rodzajowych, wpisanych do ewidencji 

prowadzonej przez Marszałka Województwa Lubelskiego oferujących łącznie 555 miejsc 

noclegowych (6 hoteli, 3 pensjonaty, 1 camping), z których największy posiada 230 miejsc.    

Łącznie baza noclegowa gminy w 2020 roku obejmowała 3 007 miejsc noclegowych (spadek 

w stosunku do roku 2019 o 47 miejsc) zlokalizowanych w 231 obiektach wg stanu na koniec 

roku.   

W ewidencji ujęte są też 4 pola biwakowe (3 w Kazimierzu Dolnym oraz 1 w Witoszynie) 

oferujące 250 miejsc (bez zmian w stosunku do 2019 roku).    

 

 

Finanse Gminy Kazimierz Dolny 

Budżet 

Budżet gminy na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr XIV/89/19 z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2020. Po stronie 

dochodów wynosił 33 383 401,74 zł, zaś po stronie wydatków 36 054 045,85 zł. W ciągu 

roku budżet gminy był zmieniany przez Radę Miejską (podjęto 9 uchwał w sprawie zmian  

w uchwale budżetowej) oraz przez Burmistrza Kazimierza Dolnego (wydano 22 zarządzenia  

w sprawie zmian w budżecie). Ostatecznie, po ich wprowadzeniu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

kształtował się następująco:   

 

1) dochody budżetu – 36 469 338,40 zł, 

2) wydatki budżetu – 36 535 564,35 zł, 

3) przychody budżetu – 2 910 959,95 zł,  

4) rozchody budżetu – 2 844 734,00 zł.  

 

Kwota długu Gminy Kazimierz Dolny z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 roku 

wynosiła 13 703 800,00 zł, wobec kwoty długu na poziomie 13 930 700,00 zł na koniec 2019 

roku.    

Szczegółowa informacja o realizacji budżetu gminy zawarta została w Informacji  

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za rok 2020 (zarządzenie Nr 19 
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Burmistrza Kazimierza Dolnego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia 

Radzie Miejskiej Gminy Kazimierz Dolny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie 

Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za rok 2020) oraz 

sprawozdaniu finansowym za rok 2020 (zarządzenie nr 33 Burmistrza Kazimierza Dolnego z 

dnia 14 maja 2021 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kazimierzu Dolnym oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdania finansowego za rok 2020).  

 

Wieloletnia prognoza finansowa 

 

W ścisłym powiazaniu z budżetem funkcjonują zapisy wieloletniej prognozy 

finansowej. Dokument ten stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego na 

poziomie gminy i przyjmuje się go na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech 

kolejnych lat budżetowych. WPF określa dla każdego roku objętego prognozą dochody 

bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, 

dochody majątkowe (w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe), wynik 

budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody 

budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę 

długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty a także kwoty wydatków bieżących  

i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane 

przedsięwzięcia.  

W roku 2020 obowiązywała uchwała Nr XIV/88/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kazimierz Dolny na lata 2020 – 2023. Rada Miejska 

na przestrzeni 2020 roku swoimi uchwałami sześciokrotnie ją zmieniała, dostosowując do 

aktualnych możliwości budżetowych i stopnia realizacji zawartych w niej przedsięwzięć. 

Obecnie obowiązująca prognoza przyjęta została uchwałą Nr XXV/172/21 z dnia 4 lutego 

2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kazimierz Dolny na lata 2021 – 

2024. 

 

Gospodarka nieruchomościami gminnymi:   

W 2020 roku podjęto 9 uchwał dotyczących nieruchomości gminnych: 

1. Uchwała Nr XVI/115/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, 
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2. Uchwała Nr XVII/119/20 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności 

pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kazimierz 

Dolny w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii - uchwała stosowana w bieżącej pracy, 

3. Uchwała Nr XVIII/128/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat, 

4. Uchwała Nr XXIII/156/20 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne 

gminy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

5. Uchwała Nr XXIII/157/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu z dotychczasowym najemcą (dz. nr 801/30), 

6. Uchwała Nr XXIII/158/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu z dotychczasowym najemcą (dz. nr 1133/1 - pomieszczenie nr 1), 

7. Uchwała Nr XXIII/159/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu z dotychczasowym najemcą (dz. nr 1133/1 - pomieszczenie nr 2), 

8. Uchwała Nr XXIII/160/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu z dotychczasowym najemcą (dz. nr 1133/1 - pomieszczenie nr 3), 

9. Uchwała Nr XXIII/161/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dz. nr 

1122/3). 

Uchwały były podstawą do zawarcia stosownych umów z najemcami nieruchomości 

gminnych.  

Ponadto uchwałą Nr XVI/114/20 nadano nazwę "Plac Partnerskiego Miasta Staufen" dla 

placu w Kazimierzu Dolnym przylegającemu do ul. Bulwar (część działki 801/30).  

 

Szczegółowa informacja o stanie mienia komunalnego (grunty, budynki, wpływy  

z majątku) została przedstawiona w załączniku nr 4 do zarządzenia Nr 19 Burmistrza 

Kazimierza Dolnego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie 

Miejskiej Gminy Kazimierz Dolny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie 

Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za rok 2020.  
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Zabytki  

Na terenie Gminy Kazimierz Dolny znajduje się wiele cennych zabytków. Najważniejsze  

z nich są wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Lubelskiego Konserwatora 

Zabytków w Lublinie (obwieszczenie nr 1/2021 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Lublinie z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu zabytków wpisanych do 

rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego i do rejestru zabytków 

archeologicznych województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r., poz. 324). 

Zabytki, które nie są wpisane do powyższego, a które ze względów ich wartości historycznej 

wymagają ochrony są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków (Zarządzenie Nr 4 

Burmistrza Kazimierza Dolnego z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie założenia Gminnej 

Ewidencji Zabytków Gminy Kazimierz Dolny).  

W roku 2020 gmina nadal nie posiadała Programu Opieki nad Zabytkami, uchwalanego na 

okres  czteroletni, wymaganego ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkowi. Ostatni taki program dotyczył lat 2014 – 2018.   

 

Wykaz ważniejszych obiektów zabytkowych: 

- Kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja zbudowany w latach 1586–1589, 

organy z 1620 r. (jedne z najstarszych w Polsce), 

- Kościół św. Anny z 1671 r. i szpital św. Ducha  (obecnie  siedziba  ośrodka  kultury), 

- Klasztor OO. Reformatów z lat 1638–1668, 

- Zespół zamkowy w Kazimierzu Dolnym – ruiny zamku z wieku XIV-XVI w. oraz 

baszta  obronna z 2 poł. XIII lub XIV w., 

- Kamienice Przybyłów w Rynku, Pod Świętym Mikołajem i Pod Świętym Krzysztofem, 

- Kamienica Gdańska (przy Rynku) z 1795 r.,  

- Kamienica Biała (przy ul. Senatorskiej), 

- Kamienica Celejowska (przy ul. Senatorskiej), 

- Spichlerz „Pod Żurawiem” z 2 poł. XVII w. przy ul. Puławskiej, 

- Spichlerz „Król Kazimierz” (dawniej Przetwórnia Owoców) z 2 poł. XVII w., przy  

ul. Puławskiej, 

- Spichlerz „Pod Wianuszkami” z lat 80. XVII w. przy ul. Puławskiej,  

- Spichlerz „Bliźniak” z pocz. XVII w. przy ul. Puławskiej, 

- Spichlerz Feuersteina (Krzysztofa Przybyły) z XVI w. przy ul. Puławskiej, 

- Synagoga żydowska przy Małym Rynku,  
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- Jatki drewniane z pocz. XIX wieku na Małym Rynku,  

- kapliczka z Chrystusem Frasobliwym z 1588 r. przy tzw. Bramie Lubelskiej,  

- Stara Łaźnia przy ul. Senatorskiej, 

- Studnie miejskie w Rynku, przy ul. Lubelskiej i ul. Krakowskiej. 

 

 

Oświata:  

Gmina Kazimierz Dolny prowadzi 4 szkoły podstawowe: 

1) SP Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Kazimierzu Dolnym (szkoła w strukturze 

Gminnego Zespołu Szkół wraz z Liceum Ogólnokształcącym – bez naboru), 

2) SP Nr 2 w Kazimierzu Dolnym (zlokalizowana w Dąbrówce),  

3) SP w Bochotnicy, 

4) SP im. Marii Kuncewiczowej w Rzeczycy, 

oraz  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu 

Dolnym.  

Gmina dotuje Społeczną Szkołę Podstawową w Skowieszynku wraz z oddziałem 

przedszkolnym i Niepublicznym Punktem Przedszkolnym „Promyk” prowadzoną przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skowieszynek.  

Na terenie gminy funkcjonuje także Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza 

prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Puławach oraz Młodzieżowy Ośrodek Terapii  

i Readaptacji Powrót z „U” prowadzony przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Rodzin  

i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” o/Lublin.  

 

 

Tab. 10. Informacja o liczbie uczniów w szkołach oraz o stanie zatrudnienia w podległych 

placówkach  w roku szkolnym 2020/2021: 

 

Nazwa placówki Liczba uczniów  

 
Liczba nauczycieli 

Szkoła Podstawowa  

w Bochotnicy 

oddział przedszkolny - 8 

I  - 8 

II - 14 

III-  8         

IV – 10 

V -  5 

VI – 11 

VIIa  – 11; VIIb - 13 

VIII -14 

w przeliczeniu na 

pełne etaty - 15,17 
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Szkoła Podstawowa  

w Rzeczycy 

oddział przedszkolny - 17 

I  - 5 

II - 3 

III - 6       

IV - 5  

V - 0 

VI - 3 

VII - 4 

VIII - 4 

w przeliczeniu na 

pełne etaty 11,19 

Gminny Zespół Szkół  

w Kazimierzu Dolnym 

I  - 14 

II - 20 

III -13   

IV a -  14; IV b - 14 

V - 7 

Via - 11; VIb - 16 

VIIa - 20 ; VIIb - 18 

VIII - 20 

w przeliczeniu na 

pełne etaty 33,02 

Szkoła Podstawowa  

Nr 2 w Kazimierzu 

Dolnym 

oddział przedszkolny - 6 

I  -  9 

II - 3 

III - 3         

IV - 0 

V - 9 

VI - 8 

VII - 8 

VIII - 8 

w przeliczeniu na 

pełne etaty 10,22 

Przedszkole  

w Kazimierzu Dolnym 

               92 w przeliczeniu na 

pełne etaty - 8,78 

   

 

 

 

Uchwały dotyczące funkcjonowania oświaty podjęte na przestrzeni 2020 roku: 

1. Uchwała Nr XVI/111/20 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 29 kwietnia 

2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/220/09 z dnia 6 marca 2009 r. - 

uchwała zmieniła regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych innych 

składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu 

prowadzonych przez gminę Kazimierz Dolny i dotyczy podwyższenia do 300 zł kwoty 

dodatku funkcyjnego dla nauczycieli opiekujących się odziałem przedszkolnym  

w szkole lub przedszkolu.   

2. Uchwała Nr XIX/134/20 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 24 sierpnia 

2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kazimierz 

Dolny na rok szkolny 2020/2021 - uchwała stosowana przy zawieraniu umów z 
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rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka niepełnosprawnego o zwrot kosztów ich 

dowozu do szkół. 

 

Uczniowie pochodzący z rodzin najuboższych, w których dochód na 1 członka rodziny nie 

przekraczał 528 zł korzystali z pomocy w formie stypendiów szkolnych realizowanych 

poprzez refundację wydatków poniesionych na cele o charakterze edukacyjnym na podstawie 

art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020, poz. 1327 ze zm.). 

W 2020r. z tej formy pomocy skorzystało 41 uczniów. 

 

19 uczniów zostało uhonorowanych nagrodami Burmistrza za wyniki w nauce lub sporcie za 

rok szkolny 2019/2020. 

 

Zgodnie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019, poz. 1148) 

pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu 

przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do 

wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać 

pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Gmina w 

2020r. zrefundowała jednemu pracodawcom koszty kształcenia  młodocianego pracownika.  

 

Placówki opieki nad dziećmi do lat 3  

We wrześniu 2020 roku rozpoczęła działalność pierwsza w gminie placówka w zakresie 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Klub Dziecięcy „Pierwsze kroki”, prowadzony przez 

osobę fizyczną. Klub mieści się w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym 

przy ul. Szkolnej, przyjmuje dzieci w wieku od roku do trzech lat, działa od poniedziałku do 

piątku w godz. 6.30 - 16.30. Posiada 25 miejsc,  przy czym na koniec 2020 roku zapisanych 

było do niego 18 dzieci. Oferuje zajęcia opiekuńcze równolegle z wychowawczymi oraz 

edukacyjnymi. W placówce zatrudnionych jest 8 osób na 6,6 etatach, w tym 4 opiekunów.   

W związku z powstaniem placówki w dniu 30 września 2020 r. podjęto odpowiednio 

stosowane uchwały: 

1. Nr XX/140/20 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i 

klubów dziecięcych – uiszczona przez podmiot prowadzący, 

2. Nr XX/141/20 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi 

oraz dziennymi opiekunami – przeprowadzono pierwszą kontrolę. 
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Współpraca z innymi miastami 

Gmina Kazimierz Dolny współpracuje z następującymi miastami:  

Staufen - kontakty z tym niemieckim miastem rozpoczęto w maju 1992 roku. 24 lipca 1994 r. 

władze obu miast podpisały oficjalną umowę partnerską. Kontakty z tym miastem są 

najbardziej intensywne.  

Hortobagy na Węgrzech -  znajduje się na terenie województwa Hajdu-Bihar, w środku 

puszty o nazwie Hortobagy. Podobnie jak Kazimierz jest znanym centrum turystycznym. 13 

pażdziernika 1996 roku Rada Miasta Kazimierza Dolnego i Rada Gminy Hortobagy podpisały 

umowę o wzajemnych kontaktach partnerskich. 

Berlin – Steglitz - 28 sierpnia 1993 roku została podpisana umowa partnerska trzech polskich 

miast: Kazimierza Dolnego, Nałęczowa oraz Poniatowej z dzielnicą Berlina – 

Steglitz. Umowa ta miała na celu zbliżenie mieszkańców miast i rozwój przyjacielskich 

stosunków. 

Szklarska Poręba - 8 maja 2014 r. w Urzędzie Miasta w Kazimierzu, podpisano porozumienie 

o współpracy (miasta współpracują na niwie kultury i sztuki). 

Miasto Pahiatua w Nowej Zelandii – od 22 sierpnia 2018 r. – w tym dniu podpisano umowę 

partnerską (współpraca korespondencyjna pomiędzy szkołami).  

 

Ochrona przeciwpożarowa  

W Gminie Kazimierz Dolny funkcjonuje 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych: 

OSP Kazimierz Dolny, OSP Bochotnica, OSP Wierzchoniów (te jednostki włączone są do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego), OSP Dąbrówka, OSP Rzeczyca, OSP 

Skowieszynek i OSP Witoszyn.  

W 2020 roku gmina wydatkowała na ich funkcjonowanie kwotę 494 120,08 zł, finansując m. 

in. wynagrodzenia, zakup sprzętu, umundurowania, paliwa, ubezpieczenie członków, wypłaty 

ekwiwalentu, remonty strażnic.   

 

REALIZACJA STRATEGII, POLITYK,  PROGRAMÓW WIELOLETNICH I 

ROCZNYCH W CIĄGU ROKU 2020:   

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Kazimierz Dolny. 

 

Przyjęta uchwałą Nr XVIII/136/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia 

zaktualizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Kazimierz Dolny, 



 RAPORT O STANIE GMINY KAZIMIERZ DOLNY ZA 2020 ROK 

 

21 | S t r o n a  
 

zmieniona uchwałą Nr XXXIX/279/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Kazimierz Dolny. 

W opracowanym dokumencie zdefiniowana została wizja rozwoju gminy, ukierunkowana na 

osiągnięcie pożądanego przez mieszkańców stanu, wizerunku gminy, która brzmi:  

„Gmina Kazimierz Dolny – wyjątkowe miejsce, położone w przełomie Wisły, z różnorodnym 

krajobrazem i przyrodą, bogatą historią, unikalną architekturą i sztuką, oferujące turystom, 

artystom i mieszkańcom czerpanie niezapomnianych wrażeń, spokój oraz zdrowy aktywny 

wypoczynek”. 

W strategii wskazano cel nadrzędny (w brzmieniu powyżej) oraz cele strategiczne i 

operacyjne, poprzez realizację których zamierzone jest osiągnięcie celu nadrzędnego. 

Cele strategiczne: 

1) Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwoju gospodarczego poprzez 

rozwijanie podstawowej infrastruktury (wyszczególniono tu 4 cele operacyjne), 

2) Rozwijanie lokalnej gospodarki w oparciu o potencjał środowiskowy i kulturowy 

(wyszczególniono tu 4 cele operacyjne), 

3) Rozwój zasobów ludzkich i zapewnienie bezpieczeństwa społecznego 

(wyszczególniono tu 3 cele operacyjne), 

4) Dobre zarządzanie gminą (wyszczególniono tu 2 cele operacyjne). 

 

Dokument powstał w 2008 roku. Zakładany horyzont czasowy obejmuje lata 2008 – 2020. Od 

tego czasu nastąpił szereg zmian w otoczeniu gminy, które nie pozostają bez wpływu na jego 

aktualność. Rok 2020 był ostatnim rokiem obowiązywania uchwały.  

 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych w Gminie Kazimierz Dolny na lata 2018 – 2020  

Wieloletni plan został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zawiera zapisy 

dotyczące m. in. planowanego zakresu usług wodociągowo-kanalizacyjnych, realizacji 

planowanych przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych oraz inwestycyjnych, założenia 

racjonalizujące zużycie wody i odprowadzanie ścieków a także sposoby finansowania 

programu. Został przyjęty uchwałą Nr XLI/311/18 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2018 r. 

Łączna planowana wysokość środków finansowych na urządzenia wodociągowe i 

kanalizacyjne w latach obowiązywania programu wynosi 2 851 152 złote.  
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W okresie 2020 roku Miejski Zakład Komunalny w Kazimierzu Dolnym Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością jako główny wykonawca Wieloletniego Planu Rozwoju i 

Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych  zrealizował następujące zadania 

w nim założone: 

a) wymiana wodomierzy mechanicznych,  

b) wymiana wodomierzy mechanicznych na przepływomierze ultradźwiękowe. 

Nie zrealizowano poniżej wymienionych zadań: 

a) modernizacja urządzeń hydroforni w Kazimierzu Dolnym 

b) wymiana agregatu prądotwórczego na ujęciu w Kazimierzu Dolnym 

c) przebudowa systemu sterowania i opomiarowania na oczyszczalni ścieków w 

Bochotnicy 

d) modernizacja wiaty na osad 

e) przebudowa przepompowni ścieków w Kazimierzu Dolnym ul. Nadwiślańska 

f) zakup samochodu specjalistycznego WUKO do czyszczenia i udrażniania sieci 

kanalizacyjnej.  

 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kazimierz Dolny na lata 2017 – 2027 

Przyjęty uchwałą Nr XXXIV/243/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kazimierz Dolny na lata 2017-2027 (nadal trwa 

procedura jego zmiany). 

W gminie wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji, który wymaga 

podjęcia szczególnej interwencji w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego. Opracowano 

listy projektów, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.    

W przeciągu 2020 roku kolejne z projektów ujętych na listach podstawowej i uzupełniającej 

weszły w fazę realizacji.   

 

W Gminnym Programie Rewitalizacji znajduje się 50 projektów na liście głównej i 19 

projektów na liście uzupełniającej. Według stanu na 31.12.2020 r. zostało rozpoczętych 19 

projektów z listy głównej, co stanowi 38% zaawansowania projektów określonych w GPR 

oraz 4 projekty z listy uzupełniającej, co stanowi 21% zaawansowania projektów określonych 

w GPR. Liczba projektów zakończonych wynosi: 3 projekty z listy głównej, co stanowi 6% 
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zaawansowania projektów określonych w GPR oraz 1 projekt z listy uzupełniającej, co 

stanowi 5% zaawansowania projektów określonych w GPR. 

Zadania rewitalizacyjne są na różnych etapie zaawansowania m.in. na etapie opracowywania 

projektów, uzyskiwania wszelkich zgód na realizację, składania do właściwych instytucji w 

odpowiedzi na ogłoszony konkurs, część z nich jest w trakcie realizacji, a także część została 

już zrealizowana. Projekty znajdujące się na liście głównej i uzupełniającej mają następujące 

zaawansowanie: 

1) Adaptacja budynku dzwonnicy w Kazimierzu Dolny i terenu przyległego na potrzeby 

promocji miasta Kazimierz Dolny (Centrum Informacji Turystycznej) - w roku 2017 

uzyskano wszelkie zgody i pozwolenia na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego. 

Wnioskodawca złożył projekt w konkursie z działania 13.3 Rewitalizacja obszarów 

miejskich i otrzymał wsparcie. W roku 2018 została podpisana umowa o 

dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim WL na realizację. Przeprowadzono 

procedurę zamówienia publicznego, w wyniku której został wyłoniony wykonawca. 

Realizacja inwestycji została rozpoczęta w 2019 r., a zakończona w 2020 r. Całkowity 

koszt inwestycji wyniósł 1 050 000,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło  

570 000,00 zł. 

2) Wikarówka - odbudowa zabytkowego zespołu architektonicznego i utworzenie w nim 

dziennego domu pomocy oraz świetlicy środowiskowej - Kazimierskie 

Stowarzyszenie Dobroczynne pw. Św. Anny uzyskało wszelkie zgody na realizację 

inwestycji. Złożyli wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek 

został pozytywnie oceniony i przyznano dofinansowanie 5 600 000,00 zł. Trwa 

realizacja projektu, zakończenie planowane w roku obecnym.  

3) Sala kinowa (wielofunkcyjna) i dom pracy twórczej Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich – inwestycja nie otrzymała zgody na realizację ze Starostwa Powiatowego w 

Puławach. Inwestycja nie może być dalej procedowana ze względu na zapisy w planie 

zagospodarowania przestrzennego, które uniemożliwiają uzyskanie zgód. Wniosek w 

tej sprawie został przesłany również do Urzędu Gminy.  

4) Termomodernizacja budynku Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Zgoda - 

Wnioskodawca uzyskał wszystkie pozwolenia na realizację inwestycji. 3-krotnie 

wniosek został składany do LAWP-u o dofinansowanie i ostatecznie otrzymał 

dofinansowanie na termomodernizację budynku, wymianę dachu, okien i drzwi. 

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2021.   
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5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529L Bochotnica-Kazimierz Dolny – Uściąż – 

wykonano mapę do celów projektowych. Dokumentacja projektowa na przebudowę 

drogi (ul. Witkiewicza, Tyszkiewicza, AL. Kazimierza Wielkiego, fragment ul. 

Puławskiej) zostanie zlecona.  

6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2546 L Kazimierz Dolny – Wylągi – Kolonia 

Rzeczyca – została opracowana dokumentacja projektowa. W roku 2018 został 

wykonany pierwszy odcinek drogi. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r. 

Wykonano 0,862 km drogi w ramach środków z Powiatowego Zarządu Dróg w 

Puławach i Gminy Kazimierz Dolny.  

7) Budowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny – Podgórz – Wilków - 

opracowano dokumentacje projektową. Ogłoszono przetarg w 2019 r. na realizację 

0,367 km drogi. Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2019 r.  

8) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny – Podgórz – Wilków – 

została opracowana dokumentacja techniczna. W roku 2018 został wykonany 600 m 

odcinek drogi. 

9) Akademia rodziny - Wnioskodawca w 2018 r. złożył wniosek o dofinansowanie do 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jednak nie uzyskał pozytywnej oceny. Wniosek będzie 

składany powtórnie. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. 

10) Bliżej rodziny - Wnioskodawca w 2018 r. złożył wniosek o dofinansowanie do 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jednak nie uzyskał pozytywnej oceny. Wniosek będzie 

składany powtórnie. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. 

11) Program na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych, w tym programy integracji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - Wnioskodawca w 2018 r. złożył 

wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wniosek otrzymał 

dofinansowanie. W 2019 r. została podpisana umowa na realizację z działania 11.1 

RPO – Aktywni zawodowo i społeczni. Kwota dofinansowania wyniosła 1 174 tyś. zł. 

Termin realizacji 2019-2021 r. W ramach projektu objęto 80 osób niepełnosprawnych 

i 30 osób doświadczających przemocy. 

12) Program na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym, w tym programy aktywizacji społecznej i zawodowej 

wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych - 

Wnioskodawca w 2018 r. złożył wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy, jednak nie uzyskał pozytywnej oceny. Wniosek będzie składany 

powtórnie. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. 
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13) Projekt architektoniczno-budowlany budynku usług kultury i handlu - amfiteatr 

miejski - Wnioskodawca uzyskał wszystkie pozwolenia na realizację inwestycji, 

złożył projekt w konkursie z działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich i 

otrzymał wsparcie. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w 2018 r. 

na kwotę 2 mln zł. Prace budowlane zostały rozpoczęte w 2019 roku i przewidziane są 

do 2021 r. Poziom zaawansowania prac wynosi około 60%. 

14) Dom Architekta SARP – bardziej funkcjonalny, bliżej społeczności lokalnej - trwa 

uzgadnianie projektu z konserwatorem. Przeprowadzono inwentaryzację budynku, 

opracowano projekt systemu ogrzewania w budynku oraz montażu windy.  

15) Budowa chodnika wzdłuż wsi Parchatka - zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. ze 

środków budżetu Gminy Kazimierz Dolny oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Wybudowano 584 m chodnika. Kolejny odcinek 494 m zlecono do wykonania w lata 

2020-2021. 

16) To śmieci tuczą dzieci - przeprowadzono cykl zajęć z warsztatów kulinarnych z 

uczniami, w ramach których przygotowywane były posiłki. Pozyskano darowiznę w 

kwocie 6 348,00 zł na doposażenie stołówki. 

17) Gry planszowe - Szkoła współpracuje z Fundacją Orange, która opracowuje 

scenariusze zadań do wykonania dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa. W efekcie 

uczniowie otrzymują nagrody rzeczowe w postaci: tabletów, gier planszowych, 

zestawów robotów. Zorganizowany został również cykl warsztatów nauki gry w 

szachy w roku szkolnym 2019-2020. Projekt został zakończony. 

18) Czas ucieka a książka czeka na każdego człowieka - Szkoła otrzymała wsparcie z 

Narodowego Programu Czytelnictwa na zakup książek. 

19) Budowa ośrodka obsługi rekreacyjno – turystycznej - Wnioskodawca jest w trakcie 

opracowywania projektu budowlanego i uzgadnianie projektu. 

20) Termomodernizacja budynku OSP w Witoszynie – zadanie zostało zrealizowane w 

roku 2019 r. z budżetu gminy oraz ze środków funduszy sołeckich.  

21) Termomodernizacja szkoły w Rzeczycy - zadanie zostało rozpoczęte w 2019 r. z 

budżetu gminy. Docieplone zostały dwie ściany. Dalsza część zadania została 

zaplanowana do realizacji w kolejnych latach. 

22) Zagospodarowanie kamieniołomów w Kazimierzu Dolnym - projekt budowlany został 

opracowany w 2018 r. Projekt został uzgodniony z konserwatorem. Trwa uzgadnianie 

w Starostwie Powiatowym w Puławach. 
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23) Winnica Kazimierska (WK). Odbudowa dawnego Hotelu Polskiego (Esterki) jako 

kompleksu kulturalno-usługowego z całoroczną salą widowiskową - projekt jest na 

etapie uzgodnień z Konserwatorem Zabytków w Lublinie, wodociągami, PGE. 

 

Szczegółowy monitoring wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji nie został jeszcze 

przeprowadzony.  

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Kazimierz Dolny  

W 2020 roku opracowano i przyjęto uchwałą nr XV/101/20 Rady Miejskiej w 

Kazimierzu Dolnym z dnia 17 lutego 2020 r. nowy Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 

Kazimierz Dolny. Gospodarka niskoemisyjna jest ujmowana przede wszystkim jako 

energooszczędne budynki, efektywny transport, nowe technologie, w tym w dziedzinie 

odnawialnych źródeł energii. Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny 

gminy, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Plan zawiera 

informacje o ilości wprowadzanych do powietrza gazów i pyłów cieplarnianych na terenie 

gminy oraz wskazuje propozycje konkretnych działań ograniczających te ilości. Plan odnosi 

się do problematyki ochrony środowiska, zwłaszcza zapobiegania emisji substancji 

zanieczyszczających do powietrza, redukcji emisji CO2, zmniejszenia zużycia paliw 

konwencjonalnych, wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych. Celem strategicznym 

planu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez wsparcie gospodarki 

niskoemisyjnej na terenie gminy Kazimierz Dolny. Aby zrealizować powyższy cel, 

przedstawiono propozycje działań wraz z szacunkowymi kosztami, opisem korzyści 

społeczno-ekonomicznych wynikających z ich realizacji. Wśród zaproponowanych działań 

znajdują się zarówno działania inwestycyjne np. termomodernizacja budynków, modernizacja 

oświetlenia, instalacja OZE, promocja i wdrażanie idei budownictwa energooszczędnego, jak 

i zadania miękkie, głównie o charakterze promocyjno-edukacyjnym.  

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kazimierz Dolny na lata 2016-2019 z 

perspektywą na lata 2020-2023 

Uchwałą Nr XXXI/224/17 Rady Miejskiej dnia 30 marca 2017 r. przyjęto „Program 

Ochrony Środowiska dla Gminy Kazimierz Dolny na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 

2020-2023”. Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska - art. 17.1. Organ wykonawczy 
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województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza 

odpowiednio wojewódzkie  powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, 

uwzględniając  cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o 

których mowa w art. 14 ust. 1. 

Program Ochrony Środowiska jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki 

ekologicznej na terenie Gminy Kazimierz dolny. Według założeń opracowanie programu 

doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania 

środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją,  

a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. 

Program określa politykę środowiskową, wyznacza cele i zadania środowiskowe oraz 

szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, które odnoszą się do aspektów 

środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. 

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów 

finansowych znacznie przewyższających możliwości budżetowe Gminy. Istnieje zatem 

potrzeba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć 

inwestycyjnych. 

 

Realizacja uchwał podatkowych 

W 2020 roku obowiązywały następujące uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych: 

1) uchwała Nr XIII/80/19 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kazimierz Dolny 

na rok 2020,  

2) uchwała Nr XIII/81/19 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości 

rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie 

Gminy Kazimierz Dolny na 2020 rok, 

3) uchwała Nr XIII/82/19 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania 

psów, 

4) uchwała Nr XIII/83/19 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty 

targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości 

stawek tej opłaty,  

5) uchwała Nr XII/90/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty 

miejscowej i określenia stawek, zasad ustalania i terminu płatności opłaty oraz 

zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,  
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6) uchwała Nr XII/86/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień 

w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym na terenie Gminy 

Kazimierz Dolny. 

 

Wszystkie powyższe były stosowane przy wymiarze i poborze podatków i opłat w roku 2020.  

Poniżej przedstawiono wpływu do budżetu z tytułu udziału w podatkach państwowych, oraz 

podatków i  

 

Tab. 11. Wpływy z podatków i opłat w 2020 roku 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan na 

31.12.2020 

Wykonanie za 

2020 r. 

Realizacja 

planu % 

1. 
Udział w podatkach budżetu 

państwa 
5 248 871,00 5 090 894,15 96,99% 

1.1 podatek od osób fizycznych 5 218 871,00 5 068 395,00 97,12 % 

1.2 podatek od osób prawnych 30 000,00 22 499,15 75,00 % 

2. Podatki 4 275 000,00 3 747 231,96 87,65 % 

2.1 podatek od nieruchomości 2 850 000,00 2 454 221,48 86,11 % 

2.2 podatek rolny 656 000,00 624 272,64 95,16 % 

2.3 podatek leśny 64 000,00 29 145,82       45,54 % 

2.4 podatek od środków transportu 100 000,00 35 289,20 35,29 % 

2.5 podatek z karty podatkowej 90 000,00 70 894,87 78,77 % 

2.6 podatek od spadków i darowizn 110 000,00 34 269,25 31,15 % 

2.7 
podatek od czynności 

cywilnoprawnych 
405 000,00 499 138,70 123,24% 

3. Opłaty 2 333 200,33 2 168 305,70 92,93 % 

3.1 opłata od posiadania psa 300,00 150,00 50,00% 

3.2 opłata skarbowa 30 000,00 37 091,32 123,64 % 

3.3 opłata za koncesje i licencje   0,00 55,00 0 

3.4 opłata targowa 270 000,00 147 132,00 54,49 % 

3.5 opłata miejscowa 100 000,00 78 243,10 78,24 % 

3.6 
opłata za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 
15 000,00 7 782,00 51,88 % 

3.7 
opłata za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu 
327 000,00 343 928,36 105,18 % 

3.8 
opłata za zajęcie pasa drogowego/za 

korzystanie z przystanków  
450 000,00 409 594,32 91,02 % 

3.9 opłata za uytkowanie wieczyste 110 000,00 131 348,20 119,41 % 

3.10 

wpływy z różnych opłat (kary, 

grzywny, odszkodowania, koszty 

sądowe) 

60 900,33   133 275,62  218,84 % 
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3.11 
opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
1 080 000,00 1 011 053,98 93,62 % 

4. Odsetki 66 701,00 45 654,09 68,45 % 

4.1 
od nieterminowych wpłat podatków i 

opłat 
45 000,00 31 301,14 69,56 % 

4.2 pozostałe odsetki 21 701,00 14352,95 66,14 % 

 

 

Uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami podjęte w 2020 roku: 

 

W roku 2020 zostały podjęte następujące uchwały dotyczące gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Kazimierz Dolny (stosowane): 

1) uchwała nr XV/99/20 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 17 lutego 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty, zmieniona uchwałą nr XVI/107/20 

Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 29 kwietnia 2020 r.  

2) uchwała nr XV/100/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 17 lutego 

2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

3) uchwała nr XXIII/155/20 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 18 grudnia 

2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Kazimierz Dolny, do której zostało wydane rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 18 stycznia 2021r.  

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r. 

Zgodnie z art. 9tb w związku z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) Burmistrz 

Kazimierza Dolnego sporządził analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą 

w szczególności: 

1. Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 
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Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 797) jako 

przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie 

poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. 

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich 

zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje 

mechaniczno-biologiczne  przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania 

(głównie składowanie odpadów na składowiskach). 

Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 

przekazywania  selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za 

pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 

ustawy o odpadach oraz przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej.  

W okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. obowiązywała umowa na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Kazimierz Dolny z firmą 

PreZero Service Wschód Sp. z o.o. z Radomia. 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Na terenie gminy Kazimierz Dolny w 2015 roku  został wybudowany Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy oczyszczalni ścieków w 

Bochotnicy. Do Punktu przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców nieruchomości 

zamieszkałych następujące odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów 

opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, 

przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 

szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych 

opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

W związku z wprowadzeniem ograniczenia ilościowego przyjmowanych do Punktu 

następujących odpadów stanowiących odpady komunalne tj. odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych – w ilości 300 kg/rok, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – w ilości 

350 kg/rok, konieczny jest zakup wagi na PSZOK. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3tqltqmfyc4nbtga2tkmrxhe
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3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

a) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów za okres styczeń – grudzień 2020 r. wyniosły  

1 345 718,88 zł, 

b) administrowanie PSZOK – 12 960,00 zł, 

c) koszty obsługi administracyjnej – 32 610,26 zł, 

d) koszty za usunięcie dzikiego wysypiska – 324,00 zł, 

e) koszty z tytułu kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu – 5 243,00 zł. 

Natomiast wpływy z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły  

1 017 948,50 zł. 

4. Liczba mieszkańców. 

Gmina Kazimierz Dolny liczy 6649 mieszkańców, z czego 1932 mieszka w mieście a 4717 

mieszka na terenie gminy (stan na dzień 31.12.2020 r.). W deklaracjach o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonymi w Urzędzie Miasta ujętych zostało 

5950 mieszkańców. Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z tego, że wielu 

uczniów i studentów kontynuuje naukę poza terenem naszej Gminy. Podobnie jest wśród osób 

czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem 

Gminy.   

5. Liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, 

w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12. 

Brak jest informacji o właścicielach nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli 

stosownej umowy na odbiór odpadów komunalnych z jedną z firm wpisanych do rejestru 

działalności regulowanej. 

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy: 

 

Tab. 12. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy w ramach systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi:  

Kod odpadu Rodzaj odpadu Jednostka – tony (mg) 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
684,48 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 98,76 

20 01 02 Szkło 39,34 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 13,08 
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ex 20 01 99 
Selektywnie zbierane odpady 

opakowaniowe 
151,44 

16 01 03 Zużyte opony 6,70 

ex 20 01 99 Popioły z gospodarstw domowych 56,44 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 

01, 17 09 02 

i 17 09 03 

36,97 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 29,70 

15 01 07 Opakowania ze szkła 104,62 

20 01 28 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne 

2,29 

20 01 01 Papier i tektura 14,54 

20 01 08 

Bioodpady (odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji wraz z odpadami z ogrodów i 

parków) 
113,78 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 i 20 01 35 

30,52 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,14 

 

 

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy 

oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i 

pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. 

Masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych 

odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia 

Ministra Środowiska, przekazanych do składowania w całym 2020 roku wyniosła 0 Mg. 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kazimierz Dolny na 

lata 2017-2032 

Program przyjęto uchwałą nr XXXIV/239/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.   

Cele uchwalonego programu są następujące: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest do 2032 roku, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych 

spowodowanych obecnością azbestu na terenie gminy, likwidacja szkodliwego oddziaływania 

azbestu na środowisko. Program zawiera: charakterystykę Gminy Kazimierz Dolny, ogólne 
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informacje dotyczące właściwości azbestu, informacje o sposobach postępowania z wyrobami 

zawierającymi azbest, aktualną sytuację dotyczącą sposobu gospodarowania wyrobami 

zawierającymi azbest na terenie naszej gminy, harmonogram realizacji Programu, finansowe 

aspekty Programu. Zgodnie z zapisami „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

…” w 2008 r. na terenie Gminy Kazimierz Dolny zlokalizowanych było 131 878,76 m2 

wyrobów azbestowych. W ramach realizacji ww. dokumentu, przy wsparciu środków 

zewnętrznych takich jak „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na 

terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli 

ich usuwania i unieszkodliwiania” w latach 2013-2016 udało się usunąć i unieszkodliwić 

28283 m2 tych wyrobów. Obecnie gmina Kazimierz Dolny uczestniczy w programie  „System 

gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” 

współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w ramach którego w 2020 roku zebrano wnioski od osób 

fizycznych na usunięcie 6 678,25 m2 azbestu.   

 

Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt  

Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kazimierz Dolny, obowiązujący na przestrzeni 2020 roku przyjęto 

uchwałą Nr XV/102/20 w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierz Dolny z 

dnia 17 lutego 2020 r. Program zakładał m. in. takie cele jak: odławianie bezdomnych psów, 

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz opieki weterynaryjnej, usypianie ślepych 

miotów, ograniczanie populacji poprzez sterylizację i kastrację, poszukiwanie właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt, dokarmianie bezdomnych kotów. Realizacja programu odbywała się 

na podstawie umów zawartych z Przychodnią Weterynaryjną z Kazimierza Dolnego na 

całodobową opiekę weterynaryjną oraz Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w 

Puławach na odławianie bezdomnych psów i umieszczanie w schronisku dla zwierząt.  

Gmina w ciągu roku 2020 sfinansowała działania takie, jak: 

- usługi weterynaryjne – 1  230,00 zł; 

- odławianie bezpańskich psów – 13 295,94 zł; 

- opłata za całodobową gotowość do podjęcia opieki weterynaryjnej – 2 552,00 zł; 

- koszty sterylizacji kotów – 1 050,00 zł; 

- opłata za dyżury po godzinach schroniska – 2 952,00 zł, 
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- zakup karmy – 159,80 zł.  

Gmina nie posiada danych o ilości odłowionych i wykastrowanych zwierząt.  

Łącznie koszty poniesione na realizację programu w 2020 roku wyniosły 21 239,74 zł.  

       

  

Program współpracy Gminy Kazimierz Dolny z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

 

Program został przyjęty uchwałą Nr XII/74/19 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie 

przyjęcia programu współpracy Gminy Kazimierz Dolny z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

 

W ramach jego realizacji w styczniu w 2020 roku ogłoszono konkurs na trzy zadania, tj.: 

a) Nr 1 - ”Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, świetlicy dla dzieci i młodzieży  

z terenu gminy Kazimierz Dolny” - przyznano dotację  dla: 

- Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pod wezwaniem św. Anny z Kazimierza 

Dolnego w wysokości 20 000,00 zł; 

- Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości” z Puław w wysokości 10 000,00 zł 

b) Nr 2 - „Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji działań 

alternatywnych”- przyznano dotację dla: 

- Kazimierskiego Klubu Sportowego „ Orły” Kazimierz w wysokości - 10 000,00 zł, 

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bystra” z Bochotnicy w wysokości 5 000,00 zł,  

- Uczniowskiego Klubu Sportowy „Jantar” z Kazimierza Dolnego w wysokości 5 000,00 zł, 

- Stowarzyszenia „Dzieci Nasza Przyszłość” z Kazimierza Dolnego w wysokości 7 000,00 zł.   

c) Nr 3 - „Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez organizowanie zajęć o charakterze 

edukacyjno-kulturalnym i profilaktycznym” - przyznano dotację dla: 

- Stowarzyszenia „Tym sposobem” z Puław w wysokości 6 040,00 zł, 

- Fundacji KZMRZ z Kazimierza Dolnego w wysokości 4 000,00 zł.   

 

Środki finansowe gminy na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert  

w ramach „Programu współpracy gminy Kazimierz Dolny z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.” zostały 

zaplanowane w wysokości 140 000,00 zł. Organizacje wykorzystały przyznane środki  

w wysokości 55 696,36 zł.   
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Dofinansowywanie rozwoju sportu:   

Ponadto na podstawie obowiązującej uchwały Nr XXI/162/16 Rady Miejskiej w Kazimierzu 

Dolnym z dnia 1 września 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu na terenie Gminy Kazimierzu Dolny (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 3875) 

przyznano w 2020 roku dotacje na rozwój sportu trzem klubom sportowym:   

1. Kazimierski Klub Sportowy „Orły Kazimierz” – dotacja w kwocie 34 000,00 zł, 

umowa z dnia 12 marca 2020 r.,  

2. Klub Sportowy „Witorzecz” – dotacja w kwocie 7 500,00 zł, umowa z dnia 13 marca 

2020 r., 

3. Klub Sportowy „Oldboje Kazimierz Dolny” - dotacja w kwocie 8 500,00 zł, umowa z 

dnia 23 marca 2020 r.,    

Wszystkie organizacje prawidłowo i w terminach zgodnych z zawartymi umowami rozliczyły 

się z przyznanych środków finansowych.  

Wymieniona uchwała określa warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy 

Kazimierz Dolny, poprzez finansowe wspieranie klubów sportowych działających w sferze 

pożytku publicznego, jak również klubów sportowych niedziałających w celu osiągnięcia 

zysku, działających na obszarze gminy Kazimierz Dolny, które realizują cele publiczne.  

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.  

– przyjęty uchwałą Nr XIV/92/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. 

 

Realizacja programu przedstawiała się następująco: 

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych: 

- Dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym psychologa i psychoterapeuty 

z Poradnii Uzależnień w Puławach – koszt: 10 560 zł. 

Dyżury psychologa odbywały się  2 razy w miesiącu po 3 godziny, natomiast 

psychoterapeuty uzależnień 1 raz w miesiącu - 2 godziny, część tych dyżurów ze 

względu na wprowadzone obostrzenia w związku ze stanem epidemii odbyła się 

online. Z porad psychologa  i psychoterapeuty skorzystało 14 osób. 
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- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy 

Ośrodku pomocy Społecznej  -  wszczętych zostało  6 postepowań w związku z 

założeniem Niebieskich Kart. 

- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - składa się z 7 członków. 

Na 8 spotkaniach Zespołu Motywującego do Leczenia zostało zaproszone 23 

osoby mające problem z nadużywaniem alkoholu oraz członkowie ich rodzin. 

Komisja odbyła w ciągu roku 16 posiedzeń w tym 8 w pełnym składzie.  Koszt : 

32 350 zł, w tym wynagrodzenie członków, czynsz, szkolenia, opinie biegłych. 

2) Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej: 

Na terenie gminy działały świetlica opiekuńczo–wychowawcza prowadzona przez 

Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne pw. św. Anny - Koszt: 40 000 zł. 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  

w szczególności dla dzieci i młodzieży: 

- W roku 2020 kontynuowano profilaktyczną działalność informacyjną i 

edukacyjną w szkołach gminnych, przedszkolu oraz Kazimierskim Ośrodku 

Kultury, Promocji i Turystyki. 

- W szkołach podejmowano następujące działania: 

a) prowadzenie rekomendowanego programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”- z 

obszaru profilaktyki uniwersalnej dla dzieci z klas I-III oraz IV-VIII - liczba 

uczestników 110; 

b) zajęcia pozalekcyjne, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców 

- koszt: 23 000,00 zł. 

c) zajęcia, konkursy w ramach ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy 

Umysł; koszt materiałów: 1 230,00 zł 

d) zajęcia alternatywne w KOKPiT i Bibliotece Miejskiej (arteterapia, terapia 

przez sztukę, warsztaty  rysunku i malarstwa, zajęcia wokalne dla solistów, zajęcia 

rozwijające pasje i zainteresowania, przegląd teatrzyków szkolnych); koszt: 

10 000,00zł 

e) pozalekcyjne zajęcia sportowe z konkursu - „Orły Kazimierz”, UKS „Jantar”, 

UKS „Bystra”, stowarzyszenie „Dzieci nasza przyszłość”; koszt: 27 000,00 zł. 
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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019  

Przyjęty uchwałą Nr XIV/93/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2022.  

 

W ramach realizacji programu w 2020 roku przeprowadzono następujące działania: 

- zajęcia profilaktyczne w szkołach – koszt: 6 000,00 zł; 

- zakup ulotek profilaktycznych – koszt: 300,00 zł.  

 

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Przyjęta uchwałą Nr XXIII/169/16 z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kazimierz Dolny na lata 2016-

2026. 

Opracowanie i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

ze szczególnym uwzględnieniem problemów pomocy społecznej, profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest minimalizowanie 

negatywnych zjawisk społecznych, integracja społeczna i zawodowa osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka, należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 

ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej).  

W Strategii określone zostały kierunki działań oraz zadania mające na celu łagodzenie 

skutków problemów społecznych, instytucje odpowiedzialne za ich realizację i źródła 

finansowania. 

Misja  strategii brzmi następująco: „Wspólne działanie osób, instytucji i organizacji w celu 

podniesienia jakości życia społeczności lokalnej gminy i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu”.  

Program realizują: Gmina - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym, 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe, Kazimierski 

Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, organizacje 

pozarządowe. 

Niektóre działania podejmowane w związku z realizacją strategii w roku 2020: 

Ogółem 201 osobom została udzielona pomoc w formie pracy socjalnej. Wsparcie finansowe 

z powodu bezrobocia uzyskało 14 osób, a pracą socjalną z tego tytułu objęto 23 osoby.   
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Z dodatków mieszkaniowych korzystało 6 rodzin, natomiast z dodatków energetycznych 

korzystało w gminie 4 rodziny; ogółem w 2020 roku wypłacono:  

1) dodatki mieszkaniowe - 59 świadczeń na kwotę łączną 11 892,38 zł, 

2) dodatki energetyczne – 43 świadczenia na kwotę łączną 580,74 zł.  

 

Pomoc w formie dożywiania otrzymało 36 dzieci.   

Gmina dysponuje 44 mieszkaniami komunalnymi, w tym 3 lokalami socjalnymi, nowe 

mieszkania nie powstały,  na mieszkania oczekuje 7 rodzin, brak mieszkań nadających się do 

zasiedlenia. 

Ogólna liczba Kart Dużej Rodziny - 454, w roku 2020 wydano 9 kart. 

W celu motywowania do podjęcia leczenia odwykowego 23 osoby zostało skierowanych do 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Pomocą  w formie pracy socjalnej z powodu uzależnień  objętych było 4 rodziny, z tego 

tytułu przyznano im pomoc finansową w łącznej wysokości 8 047,04 zł.  

W 2020 roku założono 7 nowych Niebieskich Kart. Zespół Interdyscyplinarny spotykał się 1 

raz a 3 spotkania odbył w formie on-line, natomiast grupy robocze spotykały się 72 razy.  

3 osoby otrzymały wsparcie w formie poradnictwa prawnego, 9 osób skorzystało z 

poradnictwa zawodowego i prawnego, 24 osób skorzystało ze wsparcia psychologicznego,  

9 osób skorzystało ze wsparcia medycznego.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym przyznał świadczenia dla 85 osób  

w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, usług opiekuńczych, zasiłku 

celowego na zakup posiłków.  

Na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 37 469,92 zł. 

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 2 677 świadczeń z tytułu opieki nad 

osobami  starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi.  

 

Założenia Strategii realizowane są w ramach kompetencji i środków finansowych 

będących w gestii Gminy oraz instytucji działających w celu poprawy jakości życia 

mieszkańców. 

We wszystkich wyznaczonych i określonych w strategii kierunkach w ramach celów 

strategicznych i operacyjnych działania zostały podjęte. 

 

 

 



 RAPORT O STANIE GMINY KAZIMIERZ DOLNY ZA 2020 ROK 

 

39 | S t r o n a  
 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 

 

Przyjęty uchwałą Nr XLIII/330/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

"Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020" – program ma za zadanie 

wspierać rodzinę oraz spajać działania wszystkich instytucji i organizacji działających na 

rzecz mieszkańców gminy. Realizowany m. in. przez zatrudnienie asystenta rodziny w OPS  

w Kazimierzu Dolnym w wymiarze ½ etatu, który zapewnia wsparcie i monitoruje na bieżaco 

sytuację rodzin majacych trudności w wypelnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

Liczba rodzin objętych wsparciem -  7, w tym: 

- liczba dzieci w rodzinach – 11. 

 

 

Planowanie przestrzenne 

Gmina Kazimierz Dolny posiada obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, przyjęte uchwałą Nr V/20/15 z dnia 19 marca 2015 r.  

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Kazimierz Dolny. 

Pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynosi 100 % obszaru 

gminy. Obowiązujące podstawowe plany miejscowe:   

1) Uchwała Nr LI/284/98 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 17 czerwca 1998 

roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Kazimierz Dolny, 

2) Uchwała Nr VI/29/2003 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 marca 2003 

roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kazimierza Dolnego, 

3) Uchwała Nr XXXIX/276/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Dąbrówka, 

Góry, Wylągi, Jeziorszczyzna. 
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Tab. 13. Informacja o wykonywaniu uchwał planistycznych w roku 2020: 

Obszar opracowania 

planu 

miejscowego/studium 

Uchwała o przystąpieniu 

Uwagi dotyczące obecnego etapu 

procedury 

Koszty poniesione w 

związku z 

wykonaniem umowy 

do końca roku 2020 

Kazimierz Dolny, 

Cholewianka, Mięćmierz-

Okale 

Uchwała Nr VIII/51/15 z 

dnia 25.06.2015 r. 

Uzyskiwanie uzgodnień projektu 

miejscowego planu po wyłożeniu do 

publicznego wglądu w okresie 

09.09.2019 r. – 04.10.2019 r., uwagi 

były zbierane do 21.10.2019 r. 

- 

mpzp dla działki 274  

Uchwała Nr IX/60/15 z 

dnia 27.08.2015 r. 

Projekt zdjęty z porządku obrad sesji 

Rady Miejskiej w dniu 17.09.2019 r. - 

mpzp dla działek 1562/3, 

1562/5, 1562/7, 1562/8, 

1562/9, 1562/10, 1562/11, 

1562/12 (Doły) 

Uchwała Nr 

XXXIX/278/17 z dnia 

30.11.2017 r. 

Projekt nie został przegłosowany na 

sesji Rady Miejskiej w dniu 

11.10.2018 r. pozytywne uzg. 

Lubelskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków 

IN.5150.1.1.2020 z dnia 07.01.2020 

r.). Wyłożenie do publicznego 

wglądu projektu w dniach od 

03.02.2020 r. do 24.02.2020 r. 

Rozpatrzenie uwag. 

- 

Zmiana studium dla 

części miejscowości 

Witoszyn 

Uchwała Nr X/68/15 z 

dnia 24.09.2015 r. 

Uchwalona uchwałą nr IV/23/19 z 

dnia 28 stycznia 2019 r. Rady 

Miejskiej w Kazimierzu Dolnym 

- 
mpzp dla części 

miejscowości Witoszyn 

Uchwała Nr X/68/15 z 

dnia 24.09.2015 r. 

Uzyskiwanie zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych na 

cele nierolnicze (oczekiwanie na 

decyzję Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi – po odwołaniu) i 

leśnych na cele  nieleśne 

mpzp Bochotnica, 

Parchatka, Zbędowice 

Uchwała Nr VIII/53/15 z 

dnia 25.06.2015 r. 

Wyłonienie nowego wykonawcy 

Etap I – opracowanie projektu 

miejscowego planu do opiniowania i 

uzgadniania 

59 040,00 zł 

(zakończenie I etapu) 
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mpzp Wierzchoniów, 

Witoszyn, Skowieszynek, 

Rzeczyca, Rzeczyca 

Kolonia 

Uchwała Nr VIII/54/15 z 

dnia 25.06.2015 r. 

Wyłonienie nowego wykonawcy 

Etap I – w trakcie sporządzania 

projektu - 

Zmiana studium dla 

części obszaru 

miejscowości Dąbrówka 

Uchwała Nr XIII/84/19 z 

dnia 26.11.2019 r. 

- - 

Zmiana mpzp Dąbrówka, 

Góry, Wylągi, 

Jeziorszczyzna 

Uchwała Nr XIV/94/19 z 

dnia 30.12.2019 r. 

- - 

mpzp dla działki 325/4 w 

Bochotnicy 

Uchwała Nr XIV/96/19 z 

dnia 30.12.2019 r. 

- - 

mpzp dla działki 655/6 w 

Kazimierzu Dolnym 

Uchwała Nr XXIV/171/20 

z dnia 30.12.2020 r. 

- - 

 

 

W roku 2020 wpłynęło 24 wnioski o zmianę przeznaczenia terenów w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego i studium oraz 1 wniosek o ustalenie wysokości renty 

planistycznej przed sprzedażą działki.   

Jednocześnie w 2020 roku wydano: 

- 237 zaświadczeń z miejscowych planów, 

- 140 wyrysów i wypisów z miejscowych planów, 

- 174 zaświadczenia o rewitalizacji. 

Wydano 29 decyzji podziałowych.  
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Inwestycje zrealizowane w ciągu 2020 roku (realizacja zadań inwestycyjnych ujętych  

w budżecie gminy):    

1) Modernizacja drogi gminnej Skowieszynek - Rzeczyca – Wierzchoniów - Witoszyn: - 

przekazano plac budowy, wykonano pierwsze roboty budowlane. Zadanie w trakcie 

realizacji. Działania zaplanowano na lata 2020-2021. Dofinansowane z dotacji celowej 

Wojewody Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych, które w 2020 wyniosło 

0,00 zł (poziom dof. 60%). Realizacja: 1 291,50 zł - środki budżetu gminy jako 

wydatek bieżący.  

2) Przebudowa (odbudowa) drogi gminnej nr 107795L na odc. Parchatka – Zbędowice 

od skrzyżowania z drogą woj. nr 824 do skrzyżowania z drogą na dz. nr 651/1 w m-ci 

Zbędowice odc. od km 0+003 do km 1+621 wraz z uzbrojeniem: - Roboty budowlane, 

dziennik budowy, prolongata uzgodnień z Orange. Zadanie w trakcie realizacji. 

Działania zaplanowano na lata 2019-2021. Zadanie zostało dofinansowane z dotacji 

celowej Wojewody Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych i w 2020 roku 

wyniosło 708 335,80 zł (poziom dof. 60%), z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w kwocie 467 425,88 zł, środki gminy w wysokości 150 182,68 zł. Łącznie 

w roku 2020 wydatkowano 1 325 944,36 zł.  

3) Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 417 w msc. Kazimierz Dolny na ul. Góry: - 

Roboty budowlane, dziennik budowy, nadzór inwestorski. Zadanie zakończone, 

realizowane w latach 2019-2020. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 

222 763,62 zł (poziom dof. 63,63%) ze środków z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, środki gminy w wysokości 163 444,00 zł. Łączny koszt 

386 207,62 zł.  

4) Nakładka asfaltowa ul. Zamłynie - dz. ew. 544 w msc. Bochotnica: - Nadzór 

inwestorski, położenie nakładki asfaltowej na odcinku 95mb. Wydatek pokryty  

z budżetu gminy w kwocie 44 996,37 zł. 

5) Zakup płyt i wbudowanie w działkę nr ewid. 370/3 w msc. Cholewianka: - 

Opracowanie dokumentacji projektowej, utwardzenie nawierzchni drogi gminnej 

płytami drogowymi typu JOMB na odcinku 36mb. Wydatek pokryty z budżetu gminy 

w kwocie 934,31 zł oraz funduszu sołeckiego msc. Cholewianka w kwocie 10 000,00 

zł. Łącznie wydatkowano 10 934,31 zł. 

6)  Położenie nakładki asfaltowej - działka nr ewid. 526 w msc. Rzeczyca Kolonia: - 

Wypis z rejestru gruntów, nadzór inwestorski, położenie nakładki asfaltowej na 

odcinku 153,5mb. Wydatek pokryty z budżetu gminy w kwocie 18 098,58 zł oraz 
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funduszu sołeckiego msc. Rzeczyca Kolonia w kwocie 17 889,00 zł. Łącznie 

wydatkowano 35 987,58 zł. 

7) Utwardzenie płytami ul. Droga Akacjowa: - Nadzór inwestorski, utwardzenie 

nawierzchni drogi gminnej płytami drogowymi typu JOMB na odcinku 121mb.  

Wydatek pokryty z budżetu gminy w kwocie 29 975,97 zł oraz funduszu sołeckiego 

sołectwa Doły - Wylągi w kwocie 23 279,30 zł. Łącznie wydatkowano 53 255,27 zł.   

8) Przebudowa drogi gminnej - działka nr ewid. 552 w msc. Rzeczyca: - Opracowanie 

dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski, położenie nakładki asfaltowej na 

odcinku 985mb. Wydatek pokrywany z budżetu gminy w kwocie 1968,00 zł oraz  

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300 270,06 zł. 

Łącznie wydatkowano 302 238,06 zł. 

9) Wykonanie zatoki autobusowej przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Zawiślanka": - 

Dziennik budowy, nadzór inwestorski, wykonanie zatoki autobusowej z kostki 

brukowej o długości 43mb i głębokości 2,75m wraz z chodnikiem z kostki brukowej 

szerokości 1,7m (wzdłuż zatoki) i peronem przystankowym o wymiarach 4x3m. 

Wydatek pokryty z budżetu gminy. 33 159,59 zł. 

10) Modernizacja budynku OSP w Dąbrówce: - Roboty budowlane wewnątrz budynku 

(malowanie, tynkowanie, elektryka, klimatyzatory). Wydatek pokryty z budżetu 

gminy w kwocie 12 965,28 zł  oraz funduszu sołeckiego msc. Dąbrówka w kwocie 

20 000,00 zł. Łącznie wydatkowano 32 965,28 zł. 

11) Wykonanie schodów zewnętrznych na poddasze remizy OSP w msc. Witoszyn: - 

Wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej. 

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano 3 238,00 zł. 

12) Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w msc. Jeziorszczyzna: - Utwardzenie 

placu na powierzchni 100m2 przy świetlicy wiejskiej kostką brukową gr. 6cm na 

podbudowie z betonu B-5, umocnioną krawężnikiem drogowym oraz wbudowanie 

kraty odwadniającej na odcinku 13 mb. Wydatek pokryty z budżetu gminy 4 494,79 zł 

oraz funduszu sołeckiego msc. Jeziorszczyzna w kwocie 16 835,20 zł. Łącznie 

wydatkowano  21 329,99 zł. 

13) Wykonanie ogrodzenia przy budynku remizy w msc. Okale: - Obrzeża betonowe 

70,96 mb, ogrodzenie z panela systemowego –70,96 mb, brama wjazdowa szer. 4m, 

furtka szer. 1m. Wydatek pokryty z budżetu gminy w kwocie 279,93 zł oraz funduszu 

sołeckiego msc. Okale-Mięćmierz w kwocie 16 231,07 zł. Łącznie wydatkowano 

16 511,00 zł. 
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14) Zakup sprzętu IT: - Serwer, zabezpieczenie sieciowe UTM. Wydatek pokryty  

z budżetu gminy w kwocie 39 852,00 zł. 

15) Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Parchatka, gm. Kazimierz Dolny: - 

Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej. Zadanie w trakcie realizacji, 

wydatkowano z budżetu gminy 9 840,00 zł.   

16) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nadwiślańska w Kazimierzu Dolnym: - 

Aktualizacja kosztorysu, projekt organizacji ruchu, dostawa wraz z montażem 9 szt. 

słupów i opraw oświetlenia ulicznego, wykonanie przewiertu mechanicznego. 

Wydatek pokryty z budżetu gminy w kwocie 54 992,94 zł. 

17) Przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy - adaptacja na funkcje społeczno - 

kulturalne z terenem przyległym w Kazimierzu Dolnym: - Roboty budowlane, 

nadzory inwestorskie, zarządzanie projektem, usługa hostingowa. Zadanie 

zakończone. Zadanie zostało zrealizowane ze środków z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (dof. na poziomie 95%). 

W 20230 roku wydatkowano 732 637,50 zł.  

18) Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru 

funkcjonalnego Miasta Puławy: - Zakup wyposażenia do świetlicy przy szkole  

w Bochotnicy. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w kwocie 17 650,50 zł. 

19) Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Rzeczyca Kolonia na odc. od km. 0+00 do km 

0+980: - Przekazano plac budowy, wykonano pierwsze roboty budowlane. Zadanie w 

trakcie realizacji. Działania zaplanowano na lata 2020-2021. Zadanie zostało 

dofinansowane z dotacji celowej Wojewody Lubelskiego z Funduszu Dróg 

Samorządowych i w 2020 wyniosło 0,00 zł (poziom dof. 60%), środki gminy w 

wysokości 2 892,96 zł.  

20) Modernizacja budynku SP w Rzeczycy: - Malowanie i tynkowanie korytarza i klatki 

schodowej łączącej pierwszą i drugą kondygnacją budynku w szkole zgodnie  

z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach. Wydatek 

pokryty z budżetu gminy w kwocie 24 988,80 zł jako wydatek bieżący.  

 

 

W roku 2020 realizowano również zadania inwestycyjne w porozumieniu z Województwem 

Lubelskim i Powiatem Puławskim z udzieleniem tym podmiotom pomocy finansowej ze 

strony gminy:  
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1) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole 

Lubelskie - Józefów - Annopol na odcinku od km 16+710 do km 17+204 w msc. 

Parchatka: - Inwestycja obejmuje budowę chodnika na terenie miejscowości Parchatka 

przy drodze wojewódzkiej. Pomoc finansowa na podstawie Uchwały Nr XX/144/20  

Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 30 września 2020r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu. Zadanie rozpoczęto w 2020 roku, 

obecnie w fazie ukończenia. Kwotę 125 183,12 zł pomocy finansowej gmina 

przesunęła na 2021 rok jako środki niewygasające.   

2) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica 

na odcinku od km 39+855 do km 40+600 w msc. Wierzchoniów: - Inwestycja 

obejmuje budowę chodnika na terenie miejscowości Wierzchoniów przy drodze 

wojewódzkiej. Pomoc finansowa na podstawie Uchwały Nr XX/145/20 Rady 

Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 30 września 2020r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu Zadanie rozpoczęto w 2020 roku, 

obecnie w fazie ukończenia. Kwotę 173 169,04 zł pomocy finansowej gmina 

przesunęła na 2021 rok jako środki niewygasające.  

3) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2528L Kazimierz Dolny - Dobre - 

Wilków w msc. Cholewianka i Dąbrówka: - Inwestycja obejmowała budowę chodnika 

na terenie miejscowości Dąbrówka przy drodze powiatowej. Pomoc finansowa na 

podstawie Uchwały Nr XIX/138/20 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 24 

sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu. 

Kwota pomocy 125 553,69 zł. 

4) Przebudowa dróg powiatowych na 2529L od km 8+500 do km 8+945,30, nr 2547L od 

km 2+784,00 do km 5+575,72 oraz drogi nr 2546L od km 0+003,50 do km 0+400,00: 

- Inwestycja obejmuje przebudowę dróg przy drodze powiatowej na terenie 

miejscowości Kazimierz Dolny (ul. Kwaskowa Góra), Jeziorszczyzna, Rzeczyca 

Kolonia. Pomoc finansowa na podstawie uchwały Nr XV/104/20 dnia 17 lutego 2020 

r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu (ze zmianą na 

podstawie uchwały Nr XIX/137/20 z dnia 24 sierpnia 2020r.). Kwota udzielonej 

pomocy 295 919,32 zł.  
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Realizacja zadań z funduszu sołeckiego:   

Uchwała Nr XXXVI/231/14 z dnia  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie gminy w roku budżetowym 2015 środków stanowiących fundusz sołecki 

(obowiązująca na przestrzeni kolejnych lat, również w 2020 roku).  

Gmina na podstawie przywołanej uchwały realizuje corocznie zadania służące 

poprawie jakości życia w poszczególnych sołectwach. O przeznaczeniu wyznaczonych 

zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim środkach finansowych decydują sami mieszkańcy 

podejmując decyzje na spotkaniach wiejskich. Poniżej zestawienie wykonanych zadań ze 

środków funduszu sołeckiego w 2020 roku (wydatki inwestycyjne i bieżące).      

 

 

 

Tab. 14. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego w 2020 roku 

 

L

p. 

Nazwa 

sołectwa 
Nazwa zadania 

Wydatki w 

2020 (zł) 

 

Zakres prac 

1 
Sołectwo 

Bochotnica 

Modernizacja rowu i drogi dz. 

nr ewid. 295 w msc. 

Bochotnica 

40 068,00 

Nadzór inwestorski, 

utwardzenie nawierzchni 

drogi gminnej płytami 

drogowymi typu JOMB na 

odcinku 44mb, 

utwardzenie rowu 

korytami betonowymi 

wraz z odtworzeniem 

przepustu i zjazdu 

2 
Sołectwo 

Cholewianka 

Zakup płyt i wbudowanie w 

działkę nr ewid. 370/3 w msc. 

Cholewianka 

10 000,00 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej, utwardzenie 

nawierzchni drogi gminnej 

płytami drogowymi typu 

JOMB na odcinku 36mb. 

Utwardzenie dróg gminnych w 

msc. Cholewianka 
14 890,32 

Dostawa wraz z 

wbudowaniem i 

zagęszczeniem kruszywa 

drogowego w sołectwie 

Cholewianka 
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3 
Sołectwo 

Dąbrówka 

Modernizacja budynku OSP w 

Dąbrówce 
20 000,00 

Roboty budowlane 

wewnątrz budynku 

(malowanie, tynkowanie, 

elektryka, klimatyzatory) 

Remont dróg gminnych na 

terenie sołectwa 
8 595,68 

Dostawa wraz z 

wbudowaniem i 

zagęszczeniem kruszywa 

drogowego w sołectwie 

Dąbrówka 

4 Sołectwo Góry 

Wykonanie zjazdu z ul. 

Nadedworce - działka nr ewid. 

135 i 108 w msc. Kazimierz 

Dolny 

16 086,68 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej, wykonanie 

zjazdu 

5 
Sołectwo 

Jeziorszczyzna 

Utwardzenie placu przy 

świetlicy wiejskiej w msc. 

Jeziorszczyzna  

16 835,20 

Utwardzenie placu na 

powierzchni 100m2 przy 

świetlicy wiejskiej kostką 

brukową gr. 6cm na 

podbudowie z betonu B-5, 

umocnioną krawężnikiem 

drogowym oraz 

wbudowanie kraty 

odwadniającej na odcinku 

13 mb. 

6 
Sołectwo Okale 

- Mięćmierz 

Wykonanie ogrodzenia 

budynku tzw. „Remizy w 

Okalu” 

16 231,07 

Obrzeża betonowe 70,96 

mb, ogrodzenie z panela 

systemowego –70,96 mb, 

brama wjazdowa szer. 4m, 

furtka szer. 1m 

7 
Sołectwo 

Parchatka 

Remont dróg dojazdowych w 

miejscowości Parchatka 
24 946,25 

Opracowanie dokumentacji 

technicznej na dz. 892, 

wytyczenie geodezyjne, 

roboty budowlane 
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Zabezpieczenie potrzeb 

świetlicowych 
2 050,00 

Usługa przewozowa, 

tablice informacyjne, 

bieżnia elektryczna, rower 

magnetyczny 

8 
Sołectwo 

Rzeczyca 

Zagospodarowanie działki po 

starym sklepie - utworzenie 

parkingu 

4 994,10 

Zakup płyt ażurowych 

zakup sprzętu pożarniczego dla 

OSP Rzeczyca 
5 000,00 Zakup aparatów 

powietrznych dla OSP 

Remont schodów przy zejściu 

na boisko szkolne 
2 000,00 

Roboty budowlane 

Bieżące utrzymanie dróg 

gminnych na terenie sołectwa 
14 741,55 

Dostawa wraz z 

wbudowaniem i 

zagęszczeniem kruszywa 

drogowego w sołectwie 

Rzeczyca 

9 

Sołectwo 

Rzeczyca 

Kolonia 

Utwardzenie drogi gminnej nr 

526 przez nałożenie nakładki 

asfaltowej 

17 889,00 

Wypis z rejestru gruntów, 

nadzór inwestorski, 

położenie nakładki 

asfaltowej na odcinku 

153,5mb. 

Zakup sprzętu pożarniczego 

dla OSP Rzeczyca 
1 000,00 

Zakup aparatów 

powietrznych dla OSP 

10 
Sołectwo 

Skowieszynek 

Zakup materiałów 

budowlanych do remontu 

garażu w strażnicy OSP w 

Skowieszynku 

13 000,00 

Wykonanie tynków 

wewnętrznych, okładziny 

gipsowo-kartonowe, 

dwukrotne malowanie 

farbami emulsyjnymi 

powierzchni 

wewnętrznych, 

odwodnienie liniowe 

Poprawa nawierzchni dróg 

gminnych na terenie sołectwa 
7 380,00 

Dostawa wraz z 

wbudowaniem i 
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zagęszczeniem kruszywa 

drogowego w sołectwie 

Skowieszynek 

11 
Sołectwo 

Wierzchoniów 

Utwardzenie drogi gminnej dz. 

nr ewid. 212 i 598 w msc. 

Wierzchoniów płytami JOMB 

18 473,38 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej, wytyczenie 

geodezyjne, utwardzenie 

nawierzchni drogi gminnej 

płytami drogowymi typu 

JOMB na odcinku 33mb.   

12 
Sołectwo 

Witoszyn 

Remont budynku OSP w 

Witoszynie 
5 000,00 

Zakup styropianu, drzwi 

wraz z montażem 

Remont dróg gminnych na 

terenie sołectwa 
10 425,55 

Dostawa wraz z 

wbudowaniem i 

zagęszczeniem kruszywa 

drogowego w sołectwie 

Witoszyn 

13 
Sołectwo Doły 

- Wylągi 
Utwardzenie drogi Akacjowej 23 279,30 

Nadzór inwestorski, 

utwardzenie nawierzchni 

drogi gminnej płytami 

drogowymi typu JOMB na 

odcinku 121mb.   

14 
Sołectwo 

Zbędowice 

Utwardzenie odcinka drogi 

gminnej dz. nr ewid. 651/2 w 

msc. Zbędowice – położenie 

nakładki asfaltowej 

18 358,20 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej, położenie 

nakładki asfaltowej na 

odcinku 65mb. 

  Razem: 311 244,28  

 

 

Oprócz wykonywania planowanych zadań inwestycyjnych i zadań z funduszu sołeckiego  

w gminie funkcjonuje tzw. budżet obywatelski. Są to zadania, które zgłaszają a następnie 

wybierają w głosowaniu sami mieszkańcy. W roku 2020 kwota przeznaczona na zadania  

w ramach budżetu obywatelskiego wynosiła 40 000,00 zł. Zgłoszonych zostało 5 projektów,  
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z których 3 spełniały wymagania formalne i znalazły się na liście do głosowania, Spośród 

nich do realizacji mieszkańcy 2 wybrali dwa projekty.  

 

Tab. 15. Realizacja zadań z budżetu obywatelskiego w 2020 roku: 

 

Lp

. 

Nazwa 

jednostki 
Nazwa zadania 

Wydatki w 

2020 (zł) 

 

Zakres zadania 

1.  

Miasto  

Kazimierz 

Dolny 

 

„Siła Uśmiechu”  

 

10 086,00 

Zakup i montaż urządzeń do 

placu zabaw (bujak, ważka na 

sprężynie, karuzela tarczowa, 

nawierzchnia bezpieczna – 

maty przerostowe). 

„Upiększenie ulic 

Nadwiślańskiej i 

Puławskiej” 

29 663,20 

Zakup i montaż: ławek 

miejskich – 12szt., donic na 

kwiaty – 8 szt., koszy na śmieci 

– 5 szt, zakup kwiatów do 

nasadzeń. 

Razem 39 749,20  

 

 

 

Informacja o realizacji niektórych innych uchwał Rady Miejskiej w roku 2020: 

 

W 2020 roku Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym podjęła uchwały przyznające: 

1) tytuł "Zasłużony Dla Gminy Kazimierz Dolny" pośmiertnie Leszkowi Furtasowi,  

2) tytuł "Zasłużony Dla Gminy Kazimierz Dolny" pośmiertnie Waldemarowi 

Wojczakowskiemu.  

 

Uchwałą Nr XX/139/20 z dnia 30 września 2020 r. ustanowiono nowy pomnik przyrody na 

terenie gminy Kazimierz Dolny – dąb szypułkowy o obwodzie pnia 500 cm i wysokości 27 m 

rosnący na działce nr 839 w Parchatce.  

 

 



 RAPORT O STANIE GMINY KAZIMIERZ DOLNY ZA 2020 ROK 

 

51 | S t r o n a  
 

Realizacja uchwał podjętych w związku z zadaniami wynikającymi z ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 

Na przestrzeni 2020 roku w powyższym zakresie stosowano zapisy poniższych uchwał:  

- uchwała Nr XLVI/351/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kazimierz Dolny,  (stosowana podczas 

opiniowania wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych); 

- uchwała Nr XLVI/352/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kazimierz Dolny (oba 

powyższe akty prawa miejscowego są stosowane przez Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych podczas opiniowania wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych); 

- uchwała Nr XLVI/353/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od 

zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy 

Kazimierz Dolny (stosowana w bieżącej pracy Urzędu przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych).   

 

W 2020 roku obowiązywało 55 zezwoleń alkoholowych (o 7 mniej niż w roku 2019) wydane 

przedsiębiorcom w drodze decyzji (tabela poniżej). 

 

Tab. 16. Liczba stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2020 r. 

Zawartość 

alkoholu w % 

Miasto Gmina Razem 

Poza miejscem sprzedaży (sklepy) 

do 4,5% (oraz 

piwa)  

4 3 7 

od 4,5 do 18%  

(z wyjątkiem piwa) 

4 4 8 

powyżej 18%  4 3 7 

razem 12 10 22 

W miejscu sprzedaży (gastronomia) 
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do 4,5% (oraz 

piwa)  

14 0 14 

od 4,5 do 18%  

(z wyjątkiem piwa) 

10 1 11 

powyżej 18%  8 0 8 

razem 32 1 33 

 

Tab. 17. Wartość alkoholu sprzedanego w 2020 r. na terenie gminy: 

Zawartość 

alkoholu w % 

Miasto (zł) Gmina (zł) Razem (zł) 

do 4,5% (oraz 

piwa)  

3 701 231  1 549 502  5 250 733  

od 4,5% do 18%  

(z wyjątkiem 

piwa)  

1 707 577  683 534 2 391 111 

pow. 18 %   2 655 533 1 041 116 3 696 649 

razem  8 064 341 3 274 152 11 338 493 

       

W 2020 roku wydano 2 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego 

wszystkie na terenie miasta.  

W 2020 nie było przypadków wydania decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych, wydano natomiast 28 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych.  

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży (sklepy) – 29, w tym punktów sprzedaży o zawartości alkoholu powyżej 

18 %   - 23 (w 2019 roku odpowiednio 27 i 22). 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 65, w tym punktów sprzedaży o zawartości alkoholu 

powyżej 18 %  - 42 (w 2019 roku odpowiednio 67 i 43). 
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W 2020 roku do budżetu gminy wpłynęło 343 928,36 zł z tytułu opłat za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.   

 

Dodatkowe informacje: 

 

W czasie VIII kadencji (lata 2018 -2023) Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym w 2020 roku 

podjęła łącznie 73 uchwały, z tego w trybie nadzoru Wojewody Lubelskiego i Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Lublinie w 3 uchwałach stwierdzono uchylenie części ich zapisów. Są 

to:  

1) uchwała Nr XV/99/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty 

2) uchwała Nr XXI/146/20 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie 

3) uchwała Nr XXIII/155/20 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości na terenie gminy Kazimierz Dolny 

 

Od 1 sierpnia 2015 r. w Gminie prowadzony jest rejestr zawieranych umów.   

Zgodnie z rejestrem Gmina Kazimierz Dolny w 2020 roku łącznie zawarła 341 umowy,  

w tym: 

- 158 umów o usługi,  

- 19 umów o roboty budowlane, 

- 17 umów zlecenia,  

- 9 umów o dostawę, 

- 1 umowę dzierżawy,  

- 14 umów użyczenia, 

- 19 umowy o dotację celową, w którym dotującym była gmina,  

- 2 umów o dotacje celową, w których gmina była podmiotem dotowanym,  

- 5 umów o dofinansowanie dla gminy,  

- 3 umowy o dofinansowanie, którego udzielała gmina,  

- 39 umów najmu (w tym 2 o najem lokali mieszkalnych), 

- 15 porozumień. 

Pozostałe 41 umów to umowy inne.       
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W 2020 pozyskano środki finansowe ze źródeł zewnętrznych (budżet państwa, programy 

unijne) na łączną kwotę 3 326 455,29 zł.  

 

 

 

/ - / Artur Pomianowski  

Burmistrz Kazimierza Dolnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimierz Dolny, 31 maja 2021 r.  
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