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Protokół Nr 13/4/2012 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
w dniu 20 marca 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. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej stacją 

transformatorową. 
4. Rozpatrzenie pisma Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Nadbrzezie-

Sandomierz. 
5. Sprawy róŜne. Wnioski Komisji.   
6. Zamknięcie obrad.                                                                               
Głosowano: 5 „za”  - jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej stacją 
transformatorową. 
Pan Marek Chruściel poprosił Panią Barbarę Rajkowską – Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Gruntami i Rolnictwa o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały. 
Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poprosił o wyraŜenie pozytywnej opinii w głosowaniu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 4 
Pan Marek Chruściel przedstawił pismo Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej 
Nadbrzezie-Sandomierz  uzupełniające wniosek o zmianę zapisów Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza, rozpatrywany na 
poprzednim posiedzeniu. 
W dyskusji Radni przedstawili wnioski: 
- o ponowne przeanalizowanie zapisów Studium prawobrzeŜnej części Sandomierza. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
- uwzględnić w Studium propozycje Wspólnoty, 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
Pan Marek Chruściel przedstawił pismo Radnych dotyczące wszczęcia procedury 
legislacyjnej w sprawie: 
-  aktualizacji „Planu rozwoju Lokalnego Miasta Sandomierza” oraz  
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- wyraŜenia zgody na objęcie specjalną strefa ekonomiczną Euro Park Mielec gruntów 
połoŜonych na terenie Sandomierza. 
Komisja zaprosi na następne posiedzenie Wnioskodawców i rozpatrzy powyŜsze projekty 
uchwał. 
Pan Marek Chruściel przedstawił pismo Pana W. N.*)  (występującego w imieniu 
mieszkańców) dotyczące wykonania drogi dojazdowej do posesji przy ul. Zarzekowice  2 do 
14. 
Członkowie Komisji poruszyli kwestie związane z: 
- wydawaniem pozwoleń na budowę w stopie wału wiślanego, 
- własnością  terenu  przeznaczonego pod drogę, 
- powstającą siecią komunikacyjną terenu przyległego do ul. Zarzekowice, 
Pan Marek Chruściel zapytał kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku 
mieszkańców o przeznaczenie w budŜecie miasta na 2013 r. środków na budowę ul. 
Zarzekowice. 
Głosowano:  5 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 9 

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.) 
 


