
UCHWAŁA NR XV/176/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie odstąpienia Gminy Sandomierz od realizacji programu "Podniesienie atrakcyjności 
turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2019.506 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 

Upoważnia się Burmistrza Sandomierza do podjęcia działań zmierzających do odstąpienia Gminy 

Sandomierz od realizacji programu "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez 

wykorzystanie potencjałów endogenicznych".

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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UZASADNIENIE

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji
i pozwoleń zlecone zostało do biura projektów Instytut OZE na podstawie umowy z dnia 19.04.2017r.
opiewającej na kwotę 219 432,00 zł brutto.

Na dzień dzisiejszy biuro projektów opracowało i uzgodniło z Gminą Sandomierz etap
koncepcji zagospodarowania terenu Bulwaru na obszarze pomiędzy mostem drogowym
na rzece Wiśle, a ujściem do Wisły rzeki Koprzywianki.

Na podstawie przyjętej koncepcji biuro projektów złożyło w dniu 16.05.2017r. wniosek
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej
na „Przebudowie Bulwaru nad Wisłą – Etap II Koprzywianka”.

W trakcie postępowania środowiskowego (mając na uwadze udział społeczeństwa
w postępowaniu i uwagi RDOŚ w Kielcach  do przedłożonego raportu oddziaływania inwestycji na 
środowisko) organ nałożył na wnioskodawcę konieczność uzupełnienia przedłożonego uprzednio
raportu. W związku z powyższym raport uzupełniony został ostatecznie w miesiącu lipcu
(24.07.2019r.).

Aktualnie procedowana jest dalej procedura wydania dla Wnioskodawcy, tj. Gminy
Sandomierz - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
Należy mieć na uwadze, że dopiero ostateczna decyzja wydana przez RDOŚ w Kielcach pozwoli na
rozpoczęcie procedury uzyskania pozostałych decyzji niezbędnych do uzyskania finalnie pozwolenia
na budowę, m.in. pozwolenia wodnoprawnego oraz szeregu uzgodnień „branżowych” (w tym projektu
przebudowy odcinka DK79 w celu budowy nowego zjazdu na projektowany parking po stronie
wschodniej bulwaru).

Należy podkreślić, że uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym jako drugiego
z kluczowych uzgodnień, jest również obarczone dużym ryzykiem wydłużonego okresu jej
procedowania. Na podstawie przedstawionego przez biuro projektów  aktualnego harmonogramu
realizacji prac projektowych założyć można, że w przypadku rozpoczęcia opracowania operatu
wodnoprawnego w miesiącu grudniu br. i jego złożeniu w miesiącu kwietniu przyszłego roku,
ostateczna decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym uzyskana zostanie w końcu lipca 2020r. Ww. termin
może zostać dotrzymany jedynie w przypadku procedowania nad wnioskiem w terminie
standardowym, a każdorazowe wezwanie organu do przedłożenia dodatkowych informacji lub
złożenie odwołania przez strony postępowania może ten okres znacznie wydłużyć (analogicznie, jak
ma to miejsce w przypadku decyzji środowiskowej).

Tak więc, przyjmowany aktualnie termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
z końcem października 2020r a projektów wykonawczych, kosztorysów i specyfikacji technicznych na
koniec listopada 2020r mimo, że dosyć odległy może się okazać niewystarczający.
Biorąc powyższe pod uwagę, mając także na względzie wnioski Komisji Budżetu i Finansów oraz
Komisji Rozwoju Gospodarczego , Turystyki i Promocji uznaje się podjęcie uchwały
za zasadne.
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