
P R O T O K Ó Ł  NR  37/2009

z  posiedzenia  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony  Środowiska  
i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu:
                                01  kwietnia  2009 roku

W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  komisji  oraz  osoby  zaproszone  na  posiedzenie 
według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczyła radna Katarzyna Pacewicz 
Pyrek  Przewodnicząca  Komisji. Witając  zebranych  przedstawiła  porządek  posiedzenia, 
który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie. Poniższy porządek 
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie: 

1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Wizja lokalna na terenie BIO SOLID i podjęcie stosownych wniosków, wizja lokalna 

dotycząca ulicy Uczestników Ruchu Oporu.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.  1
     Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Przewodnicząca  Komisji  Katarzyna  Pacewicz  Pyrek  poinformowała,  że  protokół  z 
posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa z  dnia 09 
marca 2009 roku wyłożony był w Biurze Rady Miejskiej. W związku  z czym  zapytała, czy 
do  protokołu  są  jakieś  uwagi  
i  wnioski.  Członkowie Komisji  nie  wnieśli  uwag do protokołu,  po czym Przewodnicząca 
Komisji poddała  go pod głosowanie. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.  2
Wizja lokalna na terenie BIO SOLID i podjęcie stosownych wniosków, wizja lokalna 
dotycząca ulicy Uczestników Ruchu Oporu.

Przewodnicząca  Komisji  Katarzyna  Pacewicz  Pyrek poinformowała,  że  Firma  BIO 
SOLID zwróciła się pisemnie z prośbą, o wydanie kluczowej opinii w sprawie udzielenia jej 
zezwolenia  na prowadzenie działalności  w zakresie odzysku odpadów biodegradowalnych 
innych  niż  niebezpieczne  w  Zakładzie  Bioprodukcji  Humusu  i  Podłoży  Organicznych  w 
miejscowości  Mokrzyska-Bucze.  Poinformowała,  że  Rada  Sołecka  wsi  Mokrzyska  w  tej 
sprawie wydała opinię negatywną.



Głos zabrał inspektor Referatu Ochrony Środowiska Rafał Cisak, który poinformował, że 
dotychczasowe  stanowisko  Urzędu  Miejskiego  było  negatywne  w sprawie  zezwolenia  na 
prowadzenie działalności w zakresie odzysku. Uzasadnieniem takiego stanowiska było to, że 
Firma nie posiada miejsca do magazynowania kompostu. BIO SOLID złożył zażalenie na 
postanowienie Burmistrza. SKO w Tarnowie przychyliło się do argumentacji  Burmistrza i 
utrzymało przedmiotowe postanowienie w mocy. Na postanowienie SKO w Tarnowie skargę 
do Sądu Wojewódzkiego w Krakowie złożyła Firma BIO SOLID. Starosta Brzeski natomiast 
w związku  z  utrzymaniem w mocy przez  SKO w Tarnowie  negatywnego postanowienia 
Burmistrza wydał decyzję odmawiającą Firmie BIO SOLID udzielenia zezwolenia na odzysk 
odpadów. Wojewódzki  Sąd Administracyjny w Krakowie wydał  wyrok w którym uchylił 
zaskarżone  postanowienie  SKO w Tarnowie  oraz  postanowienie Burmistrza.  Wojewódzki 
Sąd  Administracyjny  w  Krakowie  potwierdził,  że  ustawodawca  nie  określił  żadnych 
przesłanek,  ani  wymogów  jakimi  ma  kierować  się  organ  opiniujący  i  że  zagadnieniem 
spornym jest ich wskazanie i ustalenie. Nie podzielił jednak stanowiska SKO w Tarnowie 
oraz organu I instancji aby w takiej sytuacji sięgnąć do przesłanek określonych w ustawie o 
odpadach dotyczących przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia.  Zdaniem Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w przypadku obowiązku współdziałania organów w formie opinii 
rzeczą  niezwykle  istotną  jest  rozdzielenie  kompetencji  tych  dwóch  organów.  Organ 
opiniujący  nie  może  wkraczać  w kompetencje  właściwe  dla  organu wydającego  decyzje, 
innymi słowy organ opiniujący nie może zastępować organu właściwego do rozpatrzenia i 
merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. W związku z wyrokiem Sądu BIO SOLID złożył 
wniosek do Starosty o wznowienie postępowania w przedmiotowej sprawie. Starosta Brzeski 
wznowił na żądanie Firmy BIO SOLID postępowanie w przedmiotowej sprawie i wystąpił do 
Burmistrza Brzeska o wydanie opinii. Burmistrz natomiast wystąpił o zajęcie stanowiska w 
przedmiotowej sprawie do Rady Sołeckie Wsi Mokrzyska i Bucze. Sołtys Wsi Mokrzyska 
przedstawił negatywną opinię Rady Sołeckiej Wsi Mokrzyska w przedmiotowej sprawie.
Z Bucza  nie  ma jeszcze  opinii  w przedmiotowej  sprawie.  BIO SOLID aktualnie  posiada 
zezwolenie  od   Starostwa  Powiatowego  na  zbieranie  
i transport odpadów, natomiast nie mają pozwolenia na odzysk.

Wicestarosta Stanisław Pacura wyjaśnił, że stanowisko  w tej sprawie jest takie, że należy 
działać na zasadzie prawa. I tak jeśli jest podstawa to się odmawia wydania decyzji, a jak nie 
to trzeba wydać decyzję. Stwierdził, że jak zna życie sprawa ta na pewno znajdzie swój finał 
w  Sądzie  Kasacyjnym.  Sołtys  wsi  Mokrzyska  wystąpił  o  uznanie  go  jako  strony  w 
postępowaniu i do tego wniosku Starostwo Powiatowe na pewno się przychyli. 

Inspektor Referatu Ochrony Środowiska Rafał Cisak poinformował, że Gmina Brzesko w 
tej sprawie wydaje opinię, która nie jest wiążąca dla Starosty Brzeskiego.
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Przewodnicząca  Komisji  Katarzyna  Pacewicz  Pyrek poinformowała,  że  jeżeli  komisja 
dzisiaj  podejmie  opinię  to  na  podstawie  wizji  w  terenie  oraz  na  podstawie  opinii  Rad 
Sołeckich wsi Mokrzyska i Bucze.

Radny Marek Adamczyk poinformował, że na posiedzenie Rady Sołeckiej wsi Mokrzyska 
nie był zaproszony. Wie,  że Rada Sołecka wypowiedziała się negatywnie w sprawie BIO 
SOLID –u. Firma BIO SOLID chce przez rok prowadzić produkcję tą samą technologią co 
wcześniej prowadziła. Mieszkańcy nie mają już zaufania do osób, które wcześniej prowadziły 
tą produkcję i nadal są tym tematem zainteresowane. Z rozmowy z Panem Martyną wynika, 
że zakład ten zdaje się być dużym orędownikiem i będzie w przyszłości w różny sposób 
partycypował w te miejscowości.

Przewodnicząca  Komisji  Katarzyna  Pacewicz  Pyrek poinformowała,  że  komisja  musi 
sprawie BIO SOLD wydać opinię, w związku z czym zwróciła się z pytaniem: Czy Gmina 
Brzesko  może  być  pozwana  do  sądu,  jak  podejmie  negatywną  opinię  w  przedmiotowej 
sprawie ?

Odpowiedzi  udzieliła  Radca  Prawny  Urzędu  Miejskiego  Stanisława  Dziadoszcyk 
informując, że teoretycznie tak, jest to możliwe, ale czy w tym konkretnym przypadku? Teraz 
trudno jej  jednoznacznie  powiedzieć.  Nie  zna  dogłębnie  sprawy.  Na  jakim etapie  jest  ta 
sprawa, jakie materiały, czy były jakieś zaniedbania  itp.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka udzielił wyjaśnień, że ze strony Gminy Brzesko nie 
ma żadnych zaniedbań w tej sprawie. 

Inspektor Referatu Ochrony Środowiska Rafał Cisak  – ale nasze postanowienie zostało 
jednak uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk zwrócił  się  z  pytaniem: To co było 
przyczyną tego, że postanowienie Burmistrza Brzeska zostało uchylone?

Inspektor Referatu Ochrony Środowiska Rafał Cisak udzielił odpowiedzi informując Pana 
Przewodniczącego Rady,  że  ustawodawca nie  określił  żadnych przesłanek,  ani  wymogów 
jakimi ma kierować się organ opiniujący i że zagadnieniem spornym jest ich wskazanie i 
ustalenie. Sąd orzekł, że organ opiniujący nie może wkraczać w kompetencje właściwe dla 
organu wydającego decyzje,  innymi słowy organ opiniujący nie  może zastępować organu 
właściwego do rozpatrzenia i merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  obecnie  jest  tak: 
Starosta Brzeski wystąpił o opinie do Gminy, Gmina wystąpiła o opinie do Rad Sołeckich wsi 
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Mokrzyska, Bucze i może stać się tak, że w którymś momencie właściciele Firmy wniosą 
pozew  do  sądu  
i zastanawia się czy Gminie Brzesko nie przyjdzie za to zapłacić?

Radca Prawny Urzędu Miejskiego Stanisława Dziadoszczyk udzieliła  odpowiedzi.  Ale 
Gmina jak również Starostwo ma obowiązek konsultować się. Ponadto Firma musi wykazać, 
że w tym czasie poniosła stratę.

Inspektor Referatu  Ochrony  Środowiska  Rafał  Cisak wyjaśnił  również,  że  sąd  nie 
wypowiedział się merytorycznie w sprawie tylko formalnie. Sąd nie wypowiedział się czy to 
miejsce do kompostowania ma być czy nie. Sąd tylko podał, że Burmistrz Brzeska wszedł w 
kompetencje Starosty.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wyjaśnił, że  nikt nie jest przeciwny firmie i jej 
produkcji.  Chcemy  im  pomóc,  ale  warunki  muszą  być  spełnione,  ze  względu  na  wagę 
problemu i mieszkańców obawy.

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek poinformowała, że w związku z tym 
komisja żąda opinii prawnej w sprawie BIO SOLID. Po uzyskaniu opinii prawnej podejmie 
swoją opinię.

Radca  Prawny  Urzędu  Miejskiego  Stanisława  Dziadoszczyk wyjaśniła  Pani 
Przewodniczącej, że nie ma się do czego odnieść. Opinii nie będzie. Będzie tylko skrótowa 
informacja.

Inspektor Referatu Ochrony Środowiska Rafał  Cisak poinformował,  że  postanowienie 
Sądu i SKO są sprzeczne ze sobą.

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka wyjaśnił,  że   BIO SOLID miał  pozwolenie  na 
odzysk odpadów ale to pozwolenie utracili.  Byli kilka razy upominani ,  problem narastał, 
było duże niezadowolenie mieszkańców itp.

W tym momencie członkowie komisji udali się na wizję lokalną na teren Firmy BIO SOLID ( 
przy  udziale  przedstawicieli  Starostwa  Powiatowego,  Urzędu  Miejskiego,  Sołtysów  wsi 
Bucze i Mokrzysk), wg załączonej listy obecności.
Następnie  udali  się   na  ulicę  Uczestników  Ruchu  Oporu,  celem  dokonania  oględzin 
dotyczących  bieżących  napraw  nawierzchni  na  tej  ulicy  
i modernizacji kanalizacji sanitarnej.

Po wizji komisja wznowiła obrady.
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Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek poinformowała, że Rady Sołeckie wsi 
Mokrzyska i Bucze są przeciwne, ale chcą się jeszcze raz spotkać z przedstawicielem Firmy 
BIO SOLID w sprawie złożonego przez nich wniosku. Zwrócili się z prośbą, aby komisja 
dzisiaj  wstrzymała  się  
z podjęciem opinii.

Radny Marek Adamczyk stwierdził, że gdyby przedstawiciele Firmy BIO SOLID umieli w 
sposób  wiarygodny  przedstawić  swoje  stanowisko  to  społeczeństwo  obu  wsi  na  pewno 
wyraziłoby pozytywną opinię i zgodę na odzysk odpadów.

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujący wniosek w tej sprawie:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby doprowadził do wspólnego spotkania, Rad 
Sołeckich  wsi  Mokrzyska  i  Bucze  z  przedstawicielem  Firmy  BIO  SOLID  w  sprawie 
złożonego  przez  nich  wniosku  i  podjęcia  opinii  przez  Sołtysów  i  Rady  Sołeckie  tych 
miejscowości, na podstawie obserwacji z wizji lokalnej i ewentualnego ponownego spotkania 
z  przedstawicielem  Firmy  
i  przedłożenie  owej  opinii  do  20  kwietnia  br.  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa. Głosowano jednogłośnie.

Naczelnik  Wydziału  Infrastruktury Technicznej  i  Komunalnej  Bogdan Dobranowski 
udzielił wyjaśnień odnośnie problemu jaki powstał przy posesji Państwa Knapów w Brzesku 
przy ulicy Uczestników Ruchu Oporu. Poinformował, że zagłębienie, które tam powstało Pan 
Strąk  zobowiązał  się  
w ramach gwarancji to naprawić w momencie, jak ruszy produkcja mas asfaltowych. Jeśli 
chodzi  o  problem dotyczący kanalizacji  to  Pan Prezes RPWiK na zebraniu Osiedla  Stare 
Miasto zadeklarował, że RPWiK przebuduje kanalizację sanitarną. Po czym gmina będzie 
mogła przystąpić do położenia nakładki asfaltowej.

Po analizie i odbytej wizji komisja podjęła następujące wnioski w tej sprawie:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by jak najszybciej  dokonać bieżących napraw 
nawierzchni na ulicy Uczestników Ruchu Oporu,  zwłaszcza w miejscu wjazdu-wyjazdu z 
Palcu Żwirki i Wigury. Głosowano jednogłośnie.

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  na  ulicy  Uczestników  Ruchu  Oporu,  na 
wysokości  posesji  Nr  3,  dołożyć  jedną  kratkę  ściekową  lub  przy  wykonywaniu  nowej 
nakładki  asfaltowej,  po  modernizacji  planowanej  kanalizacji,  odpowiednio  wyprofilować 
nawierzchnię, uzyskując spadek wody w kierunku istniejących kratek nie dopuszczając do 
tworzenia się zastoin wody. Głosowano jednogłośnie.
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Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie na najbliższą sesję zwyczajną, 
projektu  uchwały  o  przystąpieniu  do  opracowania  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego na terenie Osiedla Kopaliny-Jagiełły ( teren, na którym rozkłada się cyrk). 
Głosowano jednogłośnie.

Po wyczerpaniu porządku  Przewodnicząca Komisji  Gospodarki Komunalnej Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Katarzyna Pacewicz Pyrek podziękowała wszystkim za udział i 
zamknęła posiedzenie. 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.  
Posiedzenie trwało od godziny 1200 do godziny 1430 .

    Przewodnicząca
                                                                     Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony 
                                                                                     Środowiska i Rolnictwa 
                                                                                  Rady Miejskiej w Brzesku 

 Protokołowała
                                                                              mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek 
    inspektor 
Bogumiła Łanocha
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