
UCHWAŁA Nr XXXV/ 228 / 2005 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 28 września 2005 roku 

 
w sprawie uznania skarg Pana Bolesława Mikołajczyka na działania Burmistrza 
Brzeska za nieuzasadnione. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r ,Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz 
art. 229 pkt. 3 KPA po rozpatrzeniu skarg Pana Bolesława Mikołajczyka na 
działalność Burmistrza Brzeska - Rada Miejska w Brzesku uchwala, co 
następuje: 

§ 1 
 
 
Uznaje się skargi Pana Bolesława Mikołajczyka na działalność Burmistrza  
Brzeska wniesione w dniu 20 lipca 2004 roku oraz w dniu 4 maja 2005 roku za 
nieuzasadnione, z przyczyn podanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały  

§ 2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 3 
 
 
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
UZASADNIENIE do Uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr XXXV/ 228/2005 z dnia 
28 września 2005 r. w sprawie uznania skarg Bolesława Mikołajczyka za 
nieuzasadnione. 
 
 
Pismem z dnia 23 czerwca 2005 r., znak: DG.II.0553-103-05 (data wpływu 
27.06.2005 r.) skierowanym do Rady Miejskiej w Brzesku, Z-ca Dyrektora 
Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zwrócił uwagę 
na konieczność podjęcia przez Radę Miejską uchwały w przedmiocie skargi 
mieszkańców bloków i domów jednorodzinnych przy ul. Kościuszki w Brzesku, 
na działalność Burmistrza Brzeska. 
Skarga w/w mieszkańców, w imieniu których wniósł ją na piśmie Pan Bolesław 
Mikołajczyk dotyczy spraw związanych z wybudowaniem zjazdu ze Stacji Paliw 
"STATOIL" przy obwodnicy Brzeska w kierunku ul. Kościuszki. 
Odnosząc się do zarzutów zawartych w skardze z dnia 13 lipca 2004 r., które 
zostały częściowo powtórzone w skardze z dnia 22 marca 2005 r., przekazanej 
do Urzędu Miejskiego w Brzesku w dniu 4 maja 2005 r. stwierdzić należy, co 
następuje: 



Decyzja Burmistrza Brzeska z dnia 21.11.2001 r., znak: ITK.III.7331/178/G/01 
w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na budowę 
stacji paliw ze sklepem, myjnią, odkurzaczem i infrastrukturą towarzyszącą jak 
przyłącza zewnętrzne oraz wjazdy do ulic Kościuszki i istniejącej obwodnicy 
miasta na działkach nr 1411/162, 1411/165, 1411/3, 1411/124, 974/1 wydana 
została zgodnie z obowiązującą procedurą oraz przepisami prawa materialnego. 
Inwestor ubiegając się o wydanie w/w decyzji uzyskał pozytywne opinie: 
Starosty Powiatu Brzeskiego, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, 
Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych - Oddział w Krakowie. Nadto opracowany 
został raport (ocena) oddziaływania na środowisko, wykonany przez Zespół 
Usług Ekologicznych "EKO-Projekt" mgr inż. Wiesław Cypryś z dnia 19.09.2001 
r. opiniujący pozytywnie projektowane przedsięwzięcie. 
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania w/w decyzji o 
ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zostały powiadomione 
wszystkie strony tj. właściciel nieruchomości, na której zlokalizowana miała być 
inwestycja oraz właściciele działek sąsiednich. Pan Bolesław Mikołajczyk nie był 
stroną postępowania ponieważ jego nieruchomość nie przylegała bezpośrednio 
do terenu inwestycji. Natomiast podnoszone przez skarżącego zarzuty dotyczące 
braku pozwolenia na budowę przedmiotowego zjazdu ze stacji paliw w kierunku 
ulicy Kościuszki oraz sprawy związane z prawidłowością jego wykonania leżą 
poza kompetencjami Burmistrza, ponieważ organami właściwymi w sprawach 
wydawania pozwoleń na budowę i nadzoru budowlanego są organy powiatu tj. 
Starosta Brzeski i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Co do zarzutów 
dotyczących wycięcia krzewów i drzew owocowych z terenu posesji prywatnej 
położonej pomiędzy stacją "STATOIL" a ul. Kościuszki należy podkreślić, iż 
wycinka drzew owocowych nie wymaga zezwolenia Burmistrza, natomiast 
usunięcie krzewów - 80 m żywopłotu nastąpiło zgodnie z decyzją Burmistrza z 
dnia 18.03.2002 r., na wniosek właściciela działki - TERRA CASA S.A. Wniosek 
motywowany był złym stanem zdrowotnym żywopłotu oraz jego nieestetycznym 
wyglądem, co potwierdziła wizja lokalna w terenie. 
Odnośnie przejęcia w zarząd ulic Kościuszki i Głowackiego (droga krajowa nr 4) 
informuję, iż Rada Miejska podjęła w dniu 5.12.2003 r. Uchwałę nr XIV/89/2003 
w sprawie akceptacji zmiany kategorii odcinków dróg krajowych na drogi 
kategorii gminnej w Gminie Brzesko. Zgodnie ze stanowiskiem GDDKiA z 
27.01.2005 r. uchwała taka jest niewystarczająca aby przedmiotowe odcinki 
dróg krajowych włączyć do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych, gdyż w treści uchwały powinno 
nastąpić jednoczesne zaliczenie tej drogi do nowej kategorii. 
Burmistrz gotów jest przedłożyć Radzie Miejskiej projekt stosownej uchwały 
jednakże dopiero po przekazaniu przez GDDKiA o/Kraków materiałów dot. 
ewidencji przedmiotowych odcinków dróg oraz po uregulowaniu w Księgach 
Wieczystych stanu prawnego własności gruntów zajętych pod w/w ulice. 
Ewentualna zmiana kategorii bez spełnienia przez GDDKiA powyższych 
warunków skutkowałoby obciążeniem Gminy finansowymi skutkami tych 
czynności. Generalna Dyrekcja została poinformowana o tym stanowisku 
9.02.2005 r. i do tej pory brak jest odpowiedzi z ich strony. 
Sprawa zabezpieczenia przed szkodliwymi spalinami i hałasem była już 
wielokrotnie rozeznawana. Na wniosek tut. Urzędu właściciele zarówno stacji 
benzynowej jak i sklepu "LIDL" dokonali nasadzeń kilkudziesięciu sztuk drzewek 
iglastych, które w przyszłości będą stanowiły częściową ochronę przed hałasem i 
spalinami. 
Nadto w związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej podjętym na 
posiedzeniu w dniu 15 lipca 2005 r. Urząd Miejski wystąpi do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o dokonanie ponownego pomiaru 
istniejącego hałasu w rejonie pasa drogowego stacji paliw "STATOIL" i domu 
handlowego "LIDL". 
Należy również dodać, iż sprawą prawidłowości wydania przez Burmistrza 



decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektu 
handlowo-usługowego z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą w Brzesku na 
działkach nr 1411/170, 1411/171 oraz przyłączy sieciowych na działkach 
1411/170, 1411/169 (teren sklepu "LIDL" wraz z otoczeniem - dopisek B.B.), 
zajmowało się na wniosek Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Tarnowie. Kolegium po zbadaniu sprawy w trybie nadzoru 
instancyjnego, nie znalazło podstaw do wszczęcia z urzędu postępowania w 
sprawie stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany w/w decyzji Burmistrza 
Brzeska z dnia 6 marca 2002 r. 
Mając na względzie powyższe wyjaśnienia oraz wnioski Komisji Rewizyjnej oraz 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które w 
dniach 14 i 15 lipca rozpatrywały skargi Pana Bolesława Mikołajczyka, a także 
wnioski Komisji Finansowej i Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji, 
które rozpatrywały skargę w sierpniu br., wnoszę o uznanie ich za bezzasadne. 
 


