
 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Sprawozdanie z działalności w 2011 roku. 

 
  W 2011 roku Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa odbyła dziesięć posiedzeń.  
Kompetencje Komisji które określa Statut Miasta Sandomierza polegają  na wydawaniu opinii 
w zakresie: 
 - planowania i zagospodarowania przestrzennego miasta, 
 - gospodarki terenami, 
 - budownictwa mieszkaniowego,  
 - ochrony i gospodarowania zasobami i tworami przyrody - ochrona środowiska. 
 - inne sprawy będące w kompetencji Wydziału Urbanistyki i Architektury, 
Komisja zaopiniowała projekty uchwał w sprawach: 

• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego os. „Szpital” 
• przystąpienia do sporządzania mpzp osiedla  „Chwałki I” 
• przystąpienia do sporządzania zmiany mpzp osiedla „Gołębice III” 
• nabycia i sprzedaŜy nieruchomości gruntowych, 
• zmiany Nr III MPZP os. „Kruków” 

 Komisja opiniowała projekty budŜetu miasta na 2011 i 2012 rok działach 700 i 710 
W projekcie budŜetu na 2011 rok wprowadziła poprawkę polegającą na wykreśleniu 
opracowania mpzp „Okrzei” i „Gołębice I” i przeniesienie środków na zadanie -  
projektowanie planu miejscowego „Gołębice III” 
 W dniu 5 lipca 2011 r. na posiedzeniu wspólnym z Komisją BudŜetu i Finansów 
opiniowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu. 
W dyskusji oraz opiniowaniu rozstrzygnięć do poszczególnych   protestów wzięli udział 
mieszkańcy którzy przedstawili uzasadnienie swojego stanowiska. 
 Podczas posiedzenia w dniu 28 listopada 2011 r. sformułowano i przesłano do 
Burmistrza Sandomierza wniosek o podjęcie zdecydowanych kroków, celem poprawienia 
przyjętego modelu informowania mieszkańców o przystąpieniu do sporządzania  mpzp na 
bardziej skuteczny. 
 Komisja podczas swoich posiedzeń poświęciła wiele uwagi na rozpatrywanie pism, 
mieszkańców Sandomierza do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego.  
Radni sformułowano wniosek o wprowadzenie zmiany zapisów mpzp ul. OŜarowskiej. 
 Komisja na bieŜąco przekazywała swoje wnioski, sugestie i opinie w zakresie 
podejmowanej problematyki  Burmistrzowi oraz Radzie Miasta Sandomierza do rozpatrzenia 
i ewentualnego wykorzystania w bieŜącej działalności  na rzecz miasta  
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