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Protokół Nr 17/8/2012 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
w dniu 22 października 2012 r. 

 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 
Pan Marek Chruściel stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad   
i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
Przewodniczący obrad przedstawił plan posiedzenia i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 

Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 
3. Pani J. P..*) i in. w sprawie mpzp os. „Polna”. 
4. Pan M. D.*) w sprawie zagospodarowania ul. 11-go Listopada. 
5. Mieszkańcy ul. 11 –go Listopada w sprawie j/w. 
6. Odpowiedź Burmistrza w sprawie j/w. 
7. Radny Andrzej Bolewski w sprawie objęcia strefą ekonomiczną terenów Agencji 

Mienia Wojskowego oraz os. Mokoszyn. 
8. SBM Sandomierz – deklaracja oddania w użytkowanie wieczyste terenu pod drogę 

dojazdową ul Zarzekowice wraz z wnioskiem do budżetu miasta na 2013 rok. 
9. Mieszkańcy ul. Polna w sprawie wykupu gruntów pod drogę z  wnioskiem do budżetu 

miasta na 2013 rok. 
10. Mieszkańcy ul. Polnej w sprawie budowy sieci kanalizacji z wnioskiem do budżetu 

miasta na 2013 rok. 
11. Mieszkańcy ul. K. Wielkiego w sprawie zabudowy nieruchomości nr 4. 
12. GDDKiA – Postanowienie w sprawie mpzp os. „Szpital” 
13. Pan W. S.*)  dot. mpzp os. „Ożarowska” oraz odpowiedź Naczelnika Wydz. UA w w/w 

sprawie. 
14. Sprawy różne, wnioski Komisji. 
15. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (4 głosy „za”). 
Ad. 3 
 Przewodniczący obrad przedstawił pismo mieszkańców osiedla „Polna”, którzy 
zwracają się z prośbą o poparcie działań zmierzających do sporządzenia poprawnego i 

ogólnie akceptowanego projektu mpzp os. „Polna”w Sandomierzu  Według mieszkańców 
zaplanowano wzdłuż ich posesji drogę o szerokości 10 metrów, co jest nieracjonalne i 
niegospodarne. Proszą aby droga miała szerokość 5 metrów (pismo stanowi załącznik Nr 1 
do niniejszego protokołu). 
Komisja zwraca się z prośbą do Burmistrza o pisemne wyjaśnienie czym się kierowano przy 
planowaniu drogi o tak dużej szerokości, czy jest możliwe przychylenie się do wniosku 
mieszkańców. 
Powyższy wniosek przyjęto jednogłośnie – 4 glosy „za”. 
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Ad.4-6 
 Pan Marek Chruściel przedstawił radnym pisma mieszkańców ul. 11-go Listopada: 
- Pana M. D.*) w sprawie zagospodarowania ul. 11-go Listopada (załącznik Nr 2 do 
niniejszego protokołu), 
-  Mieszkańców ul. 11 –go Listopada w sprawie j/w. (załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu) 
oraz odpowiedź Burmistrza w w/w sprawie (znak: UA.6733.17.2012 dwa pisma załączniki Nr 
4 i 5 do niniejszego protokołu).  
Członkowie Komisji stoją na stanowisku, że modernizacja ul. 11-go Listopada oraz terenu 
dworca PKS jest konieczna. Przyjęto do wiadomości wyjaśnienie zawarte w piśmie Burmistrza 
zapewniające, że projektowane zmiany tego terenu nie naruszają własności prywatnej. 
 
Ad. 7 
Komisja zapoznała się z treścią pisma radnego Andrzeja Bolewskiego (załącznik Nr 6 do 
niniejszego protokołu) w sprawie objęcia strefą ekonomiczną terenów Agencji Mienia 
Wojskowego oraz os. Mokoszyn. 
Komisja pozytywnie opiniuje wniosek i zwraca się z prośbą do Burmistrza o rozważenie 
możliwości rozpoczęcia prac związanych z utworzeniem w Sandomierzu stref ekonomicznych 
obejmujących wskazany wyżej teren. 
Powyższy wniosek przyjęto jednogłośnie – 4 glosy „za”. 
 
Ad. 8 
Komisja przyjęła do wiadomości pismo SBM Sandomierz znak: Ldz.-984/2012 – deklarujące 
oddanie w użytkowanie wieczyste terenu pod drogę dojazdową Zarzekowice (załącznik Nr 
7do niniejszego protokołu). 
Komisja przychyla się do zawartego w w/w piśmie wniosku o zabezpieczenie w budżecie 
miasta na 2013 rok środków na budowę ul. Zarzekowice. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 9 
Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców ul. Polnej w sprawie wykupu gruntów pod 
drogę i zabezpieczenie w budżecie na 2013 rok środków na ten cel (załącznik Nr 8 do 
niniejszego protokołu). 
Komisja zwraca się z prośbą do Burmistrza o udzielenie informacji, czy przewiduje się w 2013 
roku budowę drogi oznaczonej w mpzp os. „Polna” symbolem 14KDW. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 10 
Komisja rozpatrzyła treść pisma Mieszkańców ul. Polnej i Rokitek reprezentowanych przez 
Przewodniczącego Społecznego Komitetu Mieszkańców Pana Jacka Ziółka (załącznik Nr 9 do 
niniejszego protokołu)  w sprawie budowy „Sieci kanalizacji sanitarnej – IV etap – w rejonie 
ulic: Rolniczej, Ożarowskiej, Warzywnej, Sadowniczej, Mazurkiewicza, Mickiewicza, 
Kwiatkowskiego, Polnej, Rokitek, Podgórze i Kręta, dwóch przepompowni wraz z ich 
zasilaniem elektrycznym…”.  
Mieszkańcy wnoszą między innymi o uwzględnienie w budżecie miasta na 2013 rok środków 
finansowych, które pozwolą na zrealizowanie inwestycji. 
Komisja wnioskuje do Burmistrza o uwzględnienie w budżecie miasta na 2013 rok środków 
na realizację w/w zadania. 
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 Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 11 
Komisja zapoznała się z treścią pism: Mieszkańców ul. K. Wielkiego przedstawiających 
wątpliwości związane z legalnością zabudowy nieruchomości nr 4 (załącznik Nr 10 do 
niniejszego protokołu) oraz wyjaśnieniami dotyczącymi w/w sprawy zawartymi w piśmie 
Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury znak: UA.73311/38/2012 (załącznik Nr 11 do 
niniejszego protokołu). 
Komisja przyjęła do wiadomości w/w pisma. 
 
Ad. 12 
Komisja zapoznała się z treścią  Postanowienia GDDKiA znak: GDDKiA-O/KI-P5-js-439-
58/2012 w sprawie mpzp os. „Szpital” (załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu). 
 
Ad. 13 
Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pana W. S.*) reprezentowanego przez radcę 
prawnego Tomasza Lenarta znak: KRPTL/4/07/2012/S.*) dot. mpzp os. „Ożarowska” 
(załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu) oraz odpowiedź Naczelnika Wydz. UA w w/w 
sprawie znak: UA.6721.9.1.2012 (załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu). 
 
Ad. 14, 15 

Pan Marek Chruściel stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
      Marek Chruściel  
   Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej,  
     Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 

 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 ze zm., 
w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – j.t. 
Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 


