
OPINIA  Nr XVIII/5/2011 

Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 28 grudnia 2011 roku 

 

w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na tymczasowy zjazd  

z autostrady ul. Leśną w Brzesku. 

 

Na podstawie & 2 ust. 2 pkt. 5 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku, stanowiącego załącznik Nr 5 do 

statutu Gminy Brzesko (Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 

roku /Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2007 r., Nr 468, poz.3091 z późn. zm./      

Rada Miejska w Brzesku 

wyraża następującą opinię : 

 

§1. 

Radni Rady Miejskiej w Brzesku, przewodniczący jednostek pomocniczych gminy – przewodniczący 

Zarządów Osiedli oraz Sołtysi, reprezentujący ogół  mieszkańców Gminy Brzesko, pozytywnie 

opiniują przebieg drogi łącznikowej, zgodnie z treścią porozumienia Nr 17/2011 zawartego w dniu 

20.09.2011r. pomiędzy Powiatem Brzeskim a Skarbem Państwa, stanowiącego załącznik do 

niniejszej opinii /zjazdu z autostrady/ między drogą krajową Nr 4 a autostradą Kraków - Tarnów, 

poprzez ulicę Leśną w Brzesku. 

Ulica Leśna pełnić będzie rolę tymczasowego zjazdu do czasu wybudowania docelowej drogi 

łącznikowej tzw. „zachodniej obwodnicy miasta Brzeska”, której potrzeby istnienia nikomu nie 

należy udowadniać. 

 

§ 2. 

Opinia podyktowana jest troską o rozwój Gminy Brzesko, a jednocześnie protestem przeciwko 

działaniom podejmowanym przez Stowarzyszenie pn. „Mieszkańcy Ziemi Kopaliny”, którego działania 

szkodzą ogółowi mieszkańców gminy Brzesko. 

§ 3. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku do przekazania niniejszej opinii: 
Burmistrzowi Brzeska, Staroście Powiatu Brzeskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych  
i Autostrad oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska  
w Krakowie. 

    

      

 



 

 

 

Uzasadnienie. 

Opinia podyktowana jest troską o rozwój Gminy Brzesko, a jednocześnie protestem przeciwko 

działaniom podejmowanym przez Stowarzyszenie pn. „Mieszkańcy Ziemi Kopaliny”, którego działania 

szkodzą ogółowi mieszkańców gminy Brzesko. 

Jak ważną kwestią, jest istnienie zjazdu z autostrady w Brzesku nikomu nie trzeba udowadniać.       

Dziwią i niepokoją protesty członków Stowarzyszenia przeciwko generalnemu remontowi ul. Leśnej 

tym bardziej, że zjazd ten będzie użytkowany tylko czasowo do końca 2014 r. Działania podejmowane 

przez Stowarzyszenie polegające na składaniu protestów i petycji do różnych instytucji mogą 

doprowadzić do unicestwienia wszelkich działań  związanych z uruchomieniem w Brzesku zjazdu z 

autostrady, utraty zabezpieczonych w budżecie państwa środków finansowych tak na właściwy zjazd 

zachodnią częścią Brzeska, jak również generalny remont ul. Leśnej.  

Z całą stanowczością stwierdzamy, że działania członków Stowarzyszenia mogą doprowadzić do 

bezpowrotnej utraty zabezpieczonych środków i pozostawienie Brzeska i Gminy Brzesko bez zjazdu     

z autostrady oraz całkowitą utratę szansy na modernizację ul. Leśnej.  

Apelujemy do członków Stowarzyszenia o „opamiętanie” i nie podejmowanie działań szkodzącym 

mieszkańcom Gminy i Miasta Brzeska.   


