
                                       Burmistrz Brzeska 

                                                                      Grzegorz Wawryka 
 

 
 
 
Nasz znak BR.IX.0014.2.30.2013.JS                         Brzesko dnia :  22.04.2013 rok 

 
       

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  

18 kwietnia 2013 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjecie działań koncepcji budowy 

miejskiej oczyszczalni ścieków na gruntach gminnych w okolicy Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Głosowano jednogłośnie.  

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przyspieszenie remontu dachu na 

budynku Starego Ratusza, przy ul. Kościuszki w Brzesku. Głosowano 

jednogłośnie.  

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpić do wykonawcy 

nawierzchni brzeskiego rynku, by w ramach gwarancji zostało wykonane 

natychmiastowe uzupełnienie brakujących kostek na płycie rynku, wykonanie 

prawidłowego odwodnienia na chodniku między Bankiem PKO a Bankiem 

Zachodnim , usunięcie kolein i wszelkiego rodzaju zapadlisk. Głosowano 

jednogłośnie.  

4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o usunięcie wszelkich plam po olejach 

samochodowych na płycie Rynku. Komisja wnioskuje również o zobowiązanie 

Komendanta Policji w Brzesku do częstszego kontrolowania sposobu parkowania 

samochodów na płycie Rynku. Głosowano jednogłośnie.  

5. Komisja ponownie wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zlikwidowanie parkingu 

w Rynku. Głosowano jednogłośnie.  

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o natychmiastowe zlikwidowanie 

dziury w jezdni przy ul. Okocimskiej, na rogu przy dawnym sklepie CCC, która 

stwarza niebezpieczeństwo dla kierowców. Głosowano jednogłośnie.  



7. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o usuniecie dziur w jezdni na  

ul. Głowackiego na torowisku przebiegających przez tą ulicę. Głosowano 

jednogłośnie.  

8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpić do właściciela 

piaskowni przy ul. Szczepanowskiej w Brzesku o naprawienie dróg zgodnie  

z podpisaną umową. Po wizji lokalnej komisja stwierdziła, że droga nie została 

naprawiona. Głosowano jednogłośnie.  

9. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o naprawienie w jezdni dziur na  

ul. Przemysłowej oraz jednocześnie przy bocznej ulicy na wysokości stolarni. 

Głosowano jednogłośnie.  

10. Komisja ponownie wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystąpienie do organów 

kontroli w celu sprawdzenia czy piasek na ul. Szczepanowskiej  

jest eksploatowany zgodnie z  aktualną koncesją. Jednocześnie komisja wnosi  

o poinformowanie, kiedy kontrola mogła by się odbyć. Głosowano jednogłośnie.  

11. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje wprowadzenie zmiany ustaleń do 

projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Brzesko-

Dzielnica Przemysłowa” dla terenu 26MN, polegającej na przeznaczeniu go na 

cele zabudowy mieszkalnej- wielorodzinnej z wbudowanymi usługami.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby do ustaleń szczegółowych dla 

zabudowy mieszalnej z usługami wbudowanymi, przyjąć następujące zapisy o jej 

gabarytach wysokości:  

a) w części południowej równoległej do ulicy Towarowej, trzy kondygnacje 

nadziemne; 

b) w części zachodniej cztery kondygnacje nadziemne; Głosowano jednogłośnie: 

c) w części południowej trzy kondygnacje nadziemne; Głosowano jednogłośnie: 

d) w części wschodniej dwie kondygnacje nadziemne; Głosowano jednogłośnie:  

Dopuszcza się zabudowę, uzupełniającą zespoły garażowe o wysokości do dwóch 

kondygnacji nadziemnych. Głosowano jednogłośnie.  

12. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w w/w ustaleniach planu przyjąć 

istniejącą zabudowę mieszkalną z prawem rozbudowy do adaptacji.  

Głosowano jednogłośnie.   



13. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w Ogródku Jordanowskim w 

miarę możliwości zamontować jedną bramkę do piłki nożnej. Głosowano 

jednogłośnie.   

14. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

 - zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 

2010 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty 

samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu 

powinny być zawierane w pierwszej kolejności; 

 - zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrywania w wodę realizowanego 

przez Gminę Brzesko na terenie sołectwa Poręba Spytkowska; 

15. Komisja po analizie wniosku z dnia 30.01.2013r. złożonego przez mieszkańców 

ul. Bagiennej (wniosek Pana K.B) oraz po dokonaniu wizji w terenie stwierdza, że 

grunt gminny na znacznej jej powierzchni jest bardzo zaniedbany i zanieczyszczony. 

W związku z powyższym, komisja wstrzymała się z zaopiniowaniem tej sprawy, aż 

do czasu uporządkowania całego terenu o którym mowa w piśmie. Głosowano 

jednogłośnie.  

16. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w kwestii ewentualnego dokupienia 

przez Urząd Miejski 1 metra pasa gruntu przylegającego bezpośrednio do istniejącej 

drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2637 położonej w Mokrzyskach, 

opiniuje negatywnie. Warunki jakie zostały zaprezentowane przez osoby władające 

tym gruntem tj.  Państwa M.J. S nie są do zaakceptowania przez komisję. Głosowano 

jednogłośnie.  

17. Komisja opiniuje negatywnie wniosek Państwa T.S. C właścicieli działki  

o numerach: 1134/7, 1134/8, 1135/2 o ustanowienie do ich nieruchomości 

odpłatnej służebności drogowej na działkach gminnych- oznaczonych numerami 

ewidencyjnymi 1134/6, 1135/1 położnych przy ulicy Królowej Jadwigi w Brzesku. 

Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw. Komisja niezależnie od powyższego 

zauważa, iz teren opiniowany jak i grunty sąsiednie są bardzo ważne i atrakcyjne dla 

miasta pod względem, sposobu zagospodarowania. Dlatego też, komisja wnioskuje 

do Burmistrza Brzeska o rozważenie wykonania szczegółowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu zlokalizowanego pomiędzy 

Osiedlem Ogrodową, ulicą Czarnowiejską i Królowej Jadwigi. Głosowano 

jednogłośnie.  



18. Komisja pozytywnie opiniuje stanowisko zaprezentowane przez Burmistrza 

Brzeska w kwestii złożenia propozycji Starostwu Brzeskiemu co do przejęcia przez 

nich działkę gminną oznaczoną numerem ewidencyjnym 1410/11 zlokalizowaną na 

szlaku biegnącym do szpitala w ramach dokonywanych zamian wartościowych na 

inne nieruchomości. Głosowano jednogłośnie.  

19. Komisja pozytywnie opiniuje stanowisko Wydziału GGMiR Urzędu Miejskiego  

w Brzesku sprawie przystąpienia do zmiany granic w momencie dokonania podziału, 

mającego na celu wydzielenia nowoprojektowanej drogi wojewódzkiej biegnącej ze 

zjazdu z autostrady na Nowy Sącz.  

20. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wydłużyć czas zielonego światła 

na sygnalizacji świetlnej, przy ul. Na Górkach w Brzesku. Głosowano jednogłośnie. 

21. Komisja przyjęła do wiadomości pismo mieszkańców miejscowości Sterkowiec  

w sprawie poczekalni PKP w Sterkowcu i wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby 

przygotować odpowiedź przez odpowiedni wydział pismo wyjaśniające sytuację 

budynku poczekalni dworca PKP i wysłania odpowiedzi zainteresowanym stornom. 

Głosowano jednogłośnie.  

22. Komisja nie przyjmuje do wiadomości kolejne pismo Brzeskich Zakładów 

Komunalnych w sprawie nie upublicznienia szczegółowych wyliczeń.  

23. Komisja przyjęła do wiadomości pismo w sprawie protestu mieszkańców  

i handlowców z ul. Głowackiego w Brzesku i wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by 

zorganizować spotkanie w sprawie ewentualnej zmiany organizacji ruchu na  

ul. Głowackiego w Brzesku i poinformowanie zainteresowane strony. Głosowano 

jednogłośnie.  

24. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o poprawę nawierzchni drogi  

przy ul. Okulickiej w Buczu, na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z ul. Grądzik. 

Głosowano jednogłośnie.  

25. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o poprawę nawierzchni drogi na  

ul. Łódzkiej w Buczu. Głosowano jednogłośnie.  

26. Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Brzesko za rok 2012.  

Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

27. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wyrównanie nawierzchni drogi na  

ul. Elektrycznej w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  



28. Komisja ponownie wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby doprowadzić  

ul. Wodną w Brzesku do stanu nie zagrażającego bezpieczeństwu przejeżdżających 

tam mieszkańców. Głosowano jednogłośnie.  

29. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie w trybie pilnym 

programu naprawczego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Brzesku  

i zobowiązania do tego Radę Nadzorczą oraz Zarząd. Komisja uzasadnia swój 

wniosek dyskusją podczas posiedzenia w dniu 18 kwietnia br. z której wynika, że 

spółka zmierza do upadłości.  

Głosowano jednogłośnie.   
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