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Protokół Nr 33/9/2017 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

6 października 2017 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Bolewski, Sylwester Łatka, Jerzy Żyła. 

Ad. 1 

Pan Janusz Czajka stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji poprosił o przyjęcie porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opracowanie i przyjęcie wniosków Komisji w sprawie ratowania pomnika 

przyrody - lipy drobnolistnej przy ul. Kwiatkowskiego w Sandomierzu. 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Pan Janusz Czajka poprosił Radnych o zaprezentowanie swojego stanowiska w sprawie 

zasadności ratowania lipy drobnolistnej  – pomnika przyrody rosnącego na działce nr 509/2 

przy ul. Kwiatkowskiego w Sandomierzu. 

Komisja omówiła wyniki ekspertyzy dendrologicznej wykonanej przez pracowników 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

W dyskusji poruszono tematy: 

- konieczności wykonania szczegółowych badań korony lipy przez specjalistów w dziedzinie 

chirurgii drzew (arborystów), 

- metod i kosztów ratowania lipy. 

Zwrócono również uwagę, że mimo huraganowego wiatru, który wystąpił w nocy  

z 5/6 października br. drzewo pozostało nienaruszone. 

Pan Janusz Czajka sprecyzował wniosek: 

„Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwraca  

się do Burmistrza Miasta Sandomierza o wszczęcie działań zmierzających do ratowania lipy 

drobnolistnej - pomnika przyrody rosnącego przy ul Kwiatkowskiego 67 w Sandomierzu. 

Zdaniem Komisji niezbędne jest uzyskanie w tej sprawie: 

- opinii specjalistów z dziedziny chirurgii drzew,  

- wyceny koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych. 

O zasadności wniosku świadczy między innymi fakt, iż przechodzący przez Polskę w dniu 

6.10.2017 r.  orkan „Ksawery”  nie spowodował żadnych uszkodzeń lipy podczas gdy inne  

o wiele młodsze drzewa poddały się sile wiatru”. 
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Przewodniczący komisji zapytał, kto jest za przyjęciem tego wnioskiem? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 

Ad. 4 

Sprawy różne. 

Komisja przyjęła na posiedzeniu Pana M. Z.*). 

Mówca przedstawił Radnym swoje uwagi, co do sposobu zorganizowania i przeprowadzenia 

przetargu na dzierżawę terenu na Bulwarze im. Marszałka J. Piłsudskiego w Sandomierzu. 

Jest zainteresowany dzierżawą tego terenu o wielkości 50 arów jednakże nie w stawkach 

zaproponowanych w przetargu. Argumentował, że w związku z tym, iż jest to teren 

zalewowy stawki dzierżawy powinny być o wiele niższe. 

Przedstawił swoją wizję wykorzystania terenów nad Wisłą między innymi na urządzenie 

platformy balonowej, urządzeń zabawowych, gastronomii. 

Poprosił Radnych o dokonanie analizy stawek opłat za dzierżawę tego terenu. 

Po dyskusji, radni uzgodnili następujący wniosek: 

„Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwraca się z prośbą  

do Burmistrza Miasta Sandomierza o przeanalizowanie wysokości stawek opłat dzierżawy 

gruntu Bulwaru im. Marszałka J. Piłsudskiego i ewentualną ich weryfikację ze względu na 

charakter zalewowy tego terenu”. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 

Ad. 5 

Pan Janusz Czajka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

 

Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji 

 

 

 

 

 
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 (j.t. Dz. U. 2016.1764 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.2016. 922). 

 

 

 


