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                                              Protokół nr 10/10/2007 
                            z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej,  
                                       Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                        w dniu 5 października 2007 roku, godz. 14.00 - Ratusz 
 
 
       
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący 
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności (Załącznik nr 1 do protokołu). 
 
Ad. 1  
        Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad - 3  głosy „za”. (Jedna osoba nie brał udziału  
w głosowaniu): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.  Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla  
    „Starówka”  w Sandomierzu. 
 b) w sprawie  uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów   
     Miejskich Sandomierza, 
c) w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Sandomierzu przy  
      ul. Zarzekowice Nr 1,  oznaczonej nr ewid. 1611 o pow. 0,5999 ha, 
d) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych połoŜonych w Sandomierzu   
     przy ul. Zamiejskiej w obrębie Mokoszyn. 
 e) w sprawie zmiany  uchwały  w uznaniu za pomniki przyrody czterech drzew    
     topoli białej  rosnących w Parku Piszczele w Sandomierzu 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 
a) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Starówka”  
w Sandomierzu.  
 



 2 

 Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił  
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury.  
 

Pan Andrzej Gleń  - Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały. 
Wynik głosowania: 4  głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 „głosów 
„przeciwnych” – opinia pozytywna. 
 
b) 

Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego 
przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały  w sprawie  uchwalenia 
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Sandomierza. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie – 4 głosy „za” . 

 
c)  

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości połoŜonej w Sandomierzu przy ul. Zarzekowice Nr 1,  
oznaczonej nr ewid. 1611 o pow. 0,5999 ha, 
 Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła 
 Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.  
  
Komisja wnioskuje o: 
- zdjęcie z porządku obrad najbliŜszej sesji Rady Miasta przedmiotowego   
    projektu uchwały, 
- uporządkowanie działki nr 1611 połoŜonej w Sandomierzu przy  
     ul. Zarzekowice - rozbiórka budynku dawnego zakładu usługowego z częścią   
     mieszkalną, 
- podzielenie działki nr 1611 na kilka działek budowlanych i sprzedanie  
   w drodze przetargu. 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte w głosowaniu: 4 głosy „za”. 
 
d) 
  

Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami  
i Rolnictwa przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 
gruntowych połoŜonych w Sandomierzu przy ul. Zamiejskiej w obrębie 
Mokoszyn, z przeznaczeniem pod urządzenie cmentarza komunalnego. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie – 3  głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. 
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e) 
Pan Albin Sękul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 

przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  zmiany  uchwały  
w uznaniu za pomniki przyrody czterech drzew  topoli białej  rosnących  
w Parku Piszczele w Sandomierzu 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały pozytywnie - 4  głosy „za”.  
 
Ad. 4 
Komisja zapoznał się z treścią pism w których: 

• Pani Krystyna M.∗ zam. w Sandomierzu  Ŝąda: 
- bezzwłocznej rozbiórki muru na drodze gminnej 915,  
- oczyszczenia szamba, 
- wykonania prac do dołączenia instalacji do hydrofora, 
- uniewaŜnienie projektu kanalizacji. 
 

• Pani Krystyna M.∗ zam. w Sandomierzu  
dot. przeznaczenia drogi wewnętrznej nr 915. 

 
Ad. 5 
Komisja wnioskuje aby zakaz wjazdu na ul. Browarną nie dot. rowerzystów. 
 
Ad. 6 
       
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
 
 
                                                                
                                                                              
                                                                           Andrzej Gleń 
                                                                     Przewodniczący Komisji  
                                                                     Gospodarki Przestrzennej,  
                                                               Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                                                                       
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  


