
Uchwała Nr XXII/154/2008 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 31 marca 2008 roku 

 
w sprawie rozpatrzenia skarg na Burmistrza Brzeska. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 1960r.  Kodeks 
postępowania administracyjnego [tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 
1071 z późn. zm.] Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje: 

§ 1 
 
 
Uznaje się za bezzasadne skargi Pana Bogdana Zachary z dnia 08 stycznia 
2008r. i z dnia 28 lutego 2008r. na działanie Burmistrza Brzeska z przyczyn 
podanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.  

§ 2 
 
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania 
skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/154/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 
marca 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skarg na Burmistrza Brzeska . 
 
 
W dniu 27 listopada 2007r. Pan Bogdan Zachara zwrócił się do Burmistrza 
Brzeska o "wydanie zaświadczenia stwierdzającego własność działki nr 680 
położonej na terenie Bucza". Następnie kolejnym wnioskiem z dnia 6 grudnia 
2007r. wniósł "o wydanie zaświadczenia stwierdzającego do kogo należy 
podjęcie decyzji o sprzedaży działki nr 680 położonej na terenie Bucza". W 
wyniku rozpatrzenia powyższych wniosków w dniu 7 grudnia 2007r. wydane 
zostało przez Burmistrza Brzeska postanowienie z powołaniem się na treść art. 
66 § 3 kpa o zwrocie wniosków z dnia 27 listopada i 6 grudnia 2007r. 
zainteresowanemu pouczając go jednocześnie, że właściwym do wydania 
zaświadczeń, o których mowa jest Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział Ksiąg 
Wieczystych. Postanowienie to Pan Bogdan Zachara zaskarżył. Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Tarnowie uchyliło to postanowienie i przekazało sprawę 
do ponownego rozpatrzenia. Kolejnym postanowieniem z dnia 21 lutego 2008r. 
Burmistrz Brzeska odmówił Panu Bogdanowi Zacharze wydania zaświadczenia 
stwierdzającego własność działki nr 680 położonej na terenie Bucza, oraz 



zaświadczenia stwierdzającego do kogo należy podjęcie decyzji o sprzedaży 
działki nr 680 położonej na terenie Bucza. W uzasadnieniu tego postanowienia 
stwierdza się, że organem właściwym do wydania zaświadczenia 
stwierdzającego własność działki nr 680 położonej na terenie Bucza jest Sąd 
Rejonowy w Brzesku Wydział Ksiąg Wieczystych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 
06 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece, natomiast żądanie wydania 
zaświadczenia stwierdzającego do kogo należy podjęcie decyzji o sprzedaży 
działki nr 680 położonej na terenie Bucza nie ma uzasadnienia prawnego, 
ponieważ art. 217 Kpa mówi że zaświadczenie wydaje się wtedy, jeżeli zachodzi 
przesłanka: 
urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga 
przepis prawa, 
osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w 
urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. 
W tej sytuacji stwierdzenie kto ma podjąć decyzję o sprzedaży działki 
ewidencyjnej nr 680 nie może być przedmiotem zaświadczenia. 
Postanowienie z dnia 21 lutego 2008r. zostało odebrane przez Pana Bogdana 
Zacharę w dniu 04 marca 2008 r., na które przysługuje prawo wniesienia 
zażalenia do SKO w Tarnowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia tj. od 04 
marca 2008r. . 
 

 
 


