
Uchwała Nr X(94)2007 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 5 września 2007 r. 

 
 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Brzeska. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz 1591 z 
późn.zm./ oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 
1071 z późn.zm./ 
 
Rada Miejska w Brzesku u c h w a l a co następuje : 

§ 1. 
 
 
Uznaje się za bezzasadna skargę Pani Ireny Wandke zam. Jasień z dnia 15 maja 
2007 r. /wpływ do Urzędu Miejskiego dnia 22. 05.2007 r./ w przedmiocie 
bezczynność Burmistrza Brzeska w sprawie sposobu egzekwowania właściwej 
gospodarki nieczystościami ciekłymi na nieruchomości Państwa Walickich zam. 
Jasień. 

§ 2. 
 
 
Rozpatrując skargę o której mowa w § 1 Rada Miejska w Brzesku uwzględniła 
następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy. 
Dnia 22 maja 2007 r. do Urzędu Miejskiego w Brzesku wpłynęła skarga Pani 
Ireny Wandtke zam. Jasień na bezczynność burmistrza miasta i gminy Brzesko 
Jana Musiała  w sprawie sposobu egzekwowania właściwej gospodarki 
nieczystościami ciekłymi na nieruchomości Państwa Walickich. 
Zasadność przedmiotowej skargi na dwóch kolejnych posiedzeniach badała 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Brzesku. Na zaproszenie Komisji w 
posiedzeniu dnia 15 czerwca 2007 r. uczestniczyły strony w osobach Pani Irena 
Wandtke, Pani Julia Walicka oraz Pan Rabiasz, zapoznając i przedstawiając 
Komisji całość sprawy. 
Po zbadaniu sprawy przez Komisję Rewizyjną oraz zapoznaniu się z jej 
stanowiskiem Rada Miejska w Brzesku stwierdza iż, postępowanie 
administracyjne prowadzone było bez zbędnej zwłoki: 
24 kwietnia 2002 r., do Urzędu Miejskiego w Brzesku zgłosiła się Pani Irena 
Wandtke wnosząc o przeprowadzenie kontroli gospodarki nieczystościami na 
posesji P.P. Walickich, 
dnia 24 kwietnia 2002 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w w/w 
sprawie, 
14 maja 2002 r. została przeprowadzona kontrola /wizja/ w terenie na posesji 
P.P. Walickich, jak i Pani Wandtke, 
dnia 29 maja 2002 r. zostaje wydana decyzja znak: ITK.III.7630/10/2002/MD, 
którą to P.P. Waliccy zostali zobowiązani między innymi do zlecenia wywozu 
nieczystości płynnych firmie posiadającej zezwolenie na prowadzenie takiej 
działalności oraz decyzja znak: ITK.III.7630/12/2002/MD, którą Burmistrz 
Brzeska zobowiązał  
P. Irenę Wandtke między innymi do zlecenia wywozu nieczystości płynnych 
firmie posiadającej zezwolenie na prowadzenie takiej działalności, 
14 sierpnia oraz 22 listopada 2002 r. przeprowadzone zostają kontrole 
wykonania w/w decyzji. 
Po wydaniu stosownych decyzji oraz przeprowadzonych kontrolach Pani Irena 



Wandtke nie interweniowała w sprawie zanieczyszczania środowiska fekaliami 
przez P.P. Walickich, natomiast Państwo Waliccy zobowiązali się do 
uregulowania wywozu ścieków po wykonaniu bezpiecznego dojazdu do swojej 
posesji. 
Dnia 7 maja 2007 r. została przeprowadzona ponowna kontrola na 
nieruchomości Państwa Walickich, podczas której nie stwierdzono śladów 
odprowadzania ścieków. Sprawę wywozu nieczystości z posesji P.P. Walickich 
dodatkowo komplikuje sprawa związania z podkopaniem terenu przy granicy z 
drogą P.P. Walickich, co uniemożliwia dojazd samochodów asenizacyjnych, gdyż 
może dojść do obsunięcia się drogi. Państwo Waliccy pomimo problemów z 
dojazdem do posesji zawarli dnia 10 maja 2007 r. umowę na wywóz 
nieczystości płynnych z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie takiej 
działalności. 
 
Mają powyższe na uwadze, należało uznać skargę w kwestii bezczynności  
Burmistrz Brzeska za bezzasadną. 

§ 3. 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Brzesku.  

§ 4. 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 


