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Protokół Nr 15/6/2012 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
w dniu 18 czerwca 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 darowizny nieruchomości gruntowych. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

- W. S.*) reprezentowany przez radcę prawnego Tomasza Lenarta pismo znak: 
KRPTL/4/06/2012/S.) z dnia 11.06.2012 r. (data wpływu), - wniosek o 
udostępnienie informacji o zgodności mpzp os. „Ożarowska” ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. 
- Wojewoda Świętokrzyski znak: IG-III.410.37.2012 z dnia 12.06.2012 r.(data 
wpływu) – zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie 
stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/173/2012 Rady miasta Sandomierza 
z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia mpzp os. Nadbrzezie” 
- Rada Miasta Sandomierza znak: UA.6721.2.5.2012 z dnia 12.06.2012 r. dotyczy 
wyjaśnień do zarzutów zawartych w w/w zawiadomieniu Wojewody. 
- Wydział Urbanistyki i Architektury znak: UA.6724.6.64A.2011/2012 z dnia 
30.05.2012 r. (data wpływu) – odpowiedź na wniosek Spółki dla 
Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej „Nadbrzezie” dotyczący wprowadzenia 
zmian w mpzp os. „Nadbrzezie” 
- mieszkańcy Sandomierza – wniosek o nazwanie  jednej z ulic Sandomierza 
imieniem Wacława Brzozowskiego. 
- mieszkańcy Sandomierza właściciele działek os. Salve Regina z dnia 30.05.2012 
r. (data wpływu)– wniosek do mpzp osiedla. 

  6. Sprawy różne, wnioski Komisji. 
  7. Zamknięcie obrad. 
Przewodniczący obraz zapytał kto jest za przyjęciem w/w porządku obrad 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych. 
Uzasadnienie do projektu przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 3 „za”, 1 „przeciwny”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
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Ad. 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 5 
Komisja przyjęła do wiadomości pisma: 

• Pana W. S.*) z dnia 11.06.2012 r. (data wpływu), - wniosek o udostępnienie 
informacji publicznej o zgodności mpzp os. „Ożarowska” ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. 

Komisja prosi o przesłanie do wiadomości odpowiedzi udzielonej  wnioskodawcy. Pan 
Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury poinformował, że po 
zapoznaniu się z treścią wniosku zajmie stanowisko i przekaże je do wiadomości 
członkom komisji. 

• Wojewody Świętokrzyskego znak: IG-III.410.37.2012 z dnia 12.06.2012 r.(data 
wpływu) – zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie 
stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/173/2012 Rady miasta Sandomierza 
z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia mpzp os. Nadbrzezie” oraz 
pismo znak: UA.6721.2.5.2012 z dnia 12.06.2012 r. – wyjaśnienia w powyższej 
sprawie. 

• Wydziału Urbanistyki znak: UA.6724.6.64A.2011/2012 z dnia 30.05.2012 r. (data 
wpływu) – odpowiedź na wniosek Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty 
Gruntowej „Nadbrzezie”. 

• mieszkańców Sandomierza – wniosek o nazwanie  jednej z ulic Sandomierza 
imieniem Wacława Brzozowskiego.  
Członkowie komisji wyrazili pozytywną opinię w powyższej sprawie. 

• pismo mieszkańców Sandomierza (właściciele działek os. Salve Regina) z dnia  
30.05.2012 r. (data wpływu)– sprzeciw do mpzp osiedla. 

Obecny na posiedzeniu Pan Wiesław Polak poinformował, że odbędą się w tej sprawie 
konsultacje z mieszkańcami i projektantem na których można wnieść uwagi do planu. 
Ad. 6 
WNIOSEK KOMISJI: 
W związku z propozycją złożoną przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty 
Gruntowej „Nadbrzezie” Komisja wnosi o wszczęcie procedury przekształcenia działki 
nr 186/6 z terenów rolniczych na budowlane. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 7 

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 
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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.) 
 
 


