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                                              Protokół nr 14/2/2008 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                          w dniu 26 lutego 2008 rok, 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 (4 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu): 
  
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie  projektów uchwał w sprawie: 
a) uchwalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   
       przestrzennego miasta Sandomierza zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/163/2000    
       Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 r. z późniejszymi zmianami –  
       etap  II. 
b) zatwierdzenia taryf na zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego   
       odprowadzenia ścieków oraz określenia ceny oczyszczania ścieków przez Zakład   
       Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu. 
c) uchylenia uchwały Nr XXIV/106/91 z dnia 31 lipca 1991 rok dot. podwyŜszenia  
    opłaty rocznej za uŜytkowanie wieczyste. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamkniecie porządku obrad. 
 
Ad. 3 
 
a) 

Pani Zofia Wódz – Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sandomierza zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/163/2000 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 r. z późniejszymi zmianami – etap  II wraz  
z uzasadnieniem. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 2 głosy „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
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b)  
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  zapoznała 

się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz określenia ceny 
oczyszczania ścieków przez Zakład Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu w dwóch 
wersjach: 
- pierwsza wersja przedłoŜona przez Pana Jerzego Borowskiego Burmistrza 
Sandomierza (materiały na XVIII sesję Rady Miasta Sandomierza), 
- druga wersja przedłoŜona przez Pana Marka Bronkowskiego Zastępcę Burmistrza 
Sandomierza w dniu 26 lutego 2008 roku na posiedzeniu Komisja Gospodarki 
Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali negatywnie -  2 głosy „za”,  
0 głosów „wstrzymujących się”, 3 głosy „przeciwne”) wersję drugą przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
c)  

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odłoŜyła 
opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/106/91 z dnia 31 
lipca 1991 r. dot. podwyŜszenia opłaty rocznej za uŜytkowanie wieczyste na następne 
posiedzenie Komisji. 
 
 
Ad. 4,5 
 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Pan Jan J.∗ zam. w Sandomierzu ponawia sprzeciw w sprawie projektu 
zagospodarowania obszaru Nadbrzezie dot. lokalizacji drogi 2KDL  

            na działce nr 274. 
 

• Państwo Zofia i Edward J.∗ zam. w  Sandomierzu  
      wnoszą o udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy gruntu – działki nr ewid.  
     684/2 o pow. 82 m² przyległej do działki zabudowanej stanowiącej własność  
      wnioskodawców. 
 

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. 
∗  


