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PROTOKÓŁ NR 4/2/2019 

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

posiedzenie w dniu 26 lutego 2019 roku 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski – Przewodniczący Komisji. 

Radni obecni na posiedzeniu: 

Tomasz Malinowski, Andrzej Bolewski, Jacek Dybus, Renata Kraska, Andrzej Lebida. 

Radni nieobecni:  

Sylwester Łatka, Robert Kurosz, Krzysztof Szatan, Jerzy Żyła. 

Ad. 1 

Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność 

obrad i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Ad. 3 

Pan Tomasz Malinowski przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych. 

4. Pisma skierowane do komisji. 

5. Sprawy różne, wnioski. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Działki przeznaczone do sprzedaży o powierzchni 0,0771 ha położone są pomiędzy terenem PKP,  

a Spółką Dossche Poland i nie mają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Zabudowa działek 

będzie uwarunkowana uzyskaniem przez inwestora prawa dostępu do drogi publicznej przez drogę  

wewnętrzną na terenie PKP. Omawiany teren zgodnie z miejscowym planem może być przeznaczony 

pod magazyny, składy budowlane lub produkcję rzemieślniczą. 

W dyskusji omówiono temat objęcia terenów Sandomierza Starachowicką Strefa Ekonomiczną. 

Przewodniczący komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał, kto jest za 

takim wnioskiem? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Pisma skierowane do komisji. 

Komisja przyjęła na posiedzeniu Pana G.G.*) - Mieszkańca Sandomierza, który przedstawił propozycję 

powiększenia parkingu wewnętrznego znajdującego się pomiędzy blokami przy ul. Mickiewicza 19  

i ul. Koseły 1. Powiedział między innymi, że w tym rejonie odczuwalny jest duży deficyt miejsc 

parkingowych. Istniejący parking można powiększyć poprzez usunięcie wysepki znajdującej się  

w centralnej jego części, usunięcie drzewa oraz zlikwidowanie ścieżki. 

Pan Z.P.*) – mieszkaniec Sandomierza - wyraził swój sprzeciw w związku z propozycją usunięcia 

drzewa. Powiedział między innymi, że tak komisja powinna przede wszystkim dbać o naturalne 

środowisko i nie dopuszczać do wycinki drzew. Zaznaczył, że będzie monitorował wszelkie ruch służb 

miejskich, związane z pielęgnacją  terenów zielonych. 
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Po dyskusji ustalono, że komisja zwróci się do Burmistrza o sprawdzenie możliwości powiększenia 

tego parkingu. 

Przewodniczący komisji poprosił o przyjęcie powyższego wniosku. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Radny Jacek Dybus zawnioskował o złożenie zapytania do Burmistrza, czy jest możliwość przychylenia 

się do prośby właściciela budynku nazywanego „Domek Patkowskiego” przy ul. Żeromskiego  

o wydanie dla niego zezwolenia na parkowanie samochodu przed budynkiem. 

Komisja nie wniosła uwag w tej sprawie. 

Przewodniczący komisji zapytał, czy Radni są za złożeniem tego zapytania? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Radny Andrzej Bolewski poinformował, że w rejonie osiedla przy ul. Baczyńskiego działa zakład 

przesypujący stłuczkę szklaną. Mieszkańcy osiedla obawiają się skutków działalności tego zakładu. 

Poprosił o interwencję w tej sprawie. 

Przewodniczący komisji zapewnił, że zwróci się do Burmistrza o przedstawienie wyjaśnień  

w przedstawionych sprawach. 

 

Ad. 5 

Pan Tomasz Malinowski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

      Tomasz Malinowski – Przewodniczący Komisji 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej 

 

 

 

  

 

 

 

 


