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Uprzejmie  informuję,  że  na  posiedzeniu   Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony 

Środowiska  i  Rolnictwa  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  odbytym  w    dniu     

16  listopada   2009  roku podjęte zostały następujące wnioski  i opinie:

1. Komisja wnioskuje  do Prezesa Spółki RPWiK w Brzesku, aby wykonał symulację 

rachunku ceny za wodę , uwzględniającego ewentualną sprzedaż wody dla Carlsberg 

Okocim ,po wybudowaniu magistrali  wodociągowej Jadowniki –zbiorniki końcowe 

na Garbatce. Głosowano jednogłośnie 

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w 

Wokowicach. Głosowano  5 za, 1 przeciw 

3. Po dokonanej wizji  lokalnej na terenie Gminy Brzesko, komisja podjęła  wnioski i 

opinie:

• Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano wniosek P. Kingi i Waldemara Sarna 

o  sprzedaż  na  ich  rzecz  części  gruntu  gminnego  położonego  przy  Placu 

Targowym 1 B.

• Negatywnie  jednogłośnie  zaopiniowano  wniosek  Pani  Anny  Duch   zam. 

Jasień  w kwestii  sprzedaży gruntu gminnego. Ponadto komisja zwraca uwagę 

na fakt ,iż z uwagi  na specyficzną sytuację  na gruncie  pismo winno być 

zaopiniowane  również przez służby urbanistyczne Urzędu Miejskiego  pod 

kątem  uzasadnienia celowości  pozostawienia gruntu w zasobach Gminy .



• Pozytywnie jednogłośnie  zaopiniowano wniosek pani Kopytko zam. Brzesko 

o kupno działki  gminnej przy ulicy Piaskowej.

• Komisja   zapoznała  się  z  wnioskiem o  kupno gruntu  gminnego przy ulicy 

Bagiennej w Brzesku i wnioskuje do Pana Burmistrza o opracowanie przez 

służby  budowlane Urzędu Miejskiego koncepcji  sposobu zagospodarowania 

terenu w tym rejonie. Będzie ona mogła  być pomocna do podjęcia decyzji w 

kwestii ewentualnej sprzedaży gruntu, wraz ze wskazaniem  również formy 

zbycia  z  uwzględnieniem  zakupu  gruntu  położonego  w  sąsiedztwie. 

Głosowano jednogłośnie 

• Po zapoznaniu się  z  pismami  Pana Krzysztofa Brzezińskiego i  Pani  Marii 

Paprockiej zam. Sterkowiec dotyczącymi zakupu od Gminy Brzesko gruntu 

fizycznie zajętego  i  zabudowanego w ramach działki nr 535 w Sterkowcu 

przy  ulicy  Okrężnej,  Komisja  opiniuje  prośbę  pozytywnie.  Warunkiem 

powyższego jest to ,że takie samo stanowisko  zaprezentowane zostanie przez 

organy  wsi  Sterkowiec  oraz,  że  nie  będzie  zarazem  przeszkód  formalno-

prawnych   ze  strony  zarządcy   przedmiotowego  cieku.  

Głosowano jednogłośnie 

4. Komisja  zapoznała  się  z  pismem   Komendy  Powiatowej  Policji  w  Brzesku   o 

zwolnienie z ponoszenia opłaty podatku od nieruchomości  położonych  w Brzesku 

przy  ul.  Szczepanowskiej   53  i  Mickiewicza  15  pozostających  w  użytkowaniu 

Komendy Powiatowej Policji  w Brzesku do celów służbowych. 

5. Zapoznano się   ze   sprawozdaniem   Biura  Funduszy  Europejskich    w zakresie 

złożonej dokumentacji  aplikacyjnej  o dofinansowanie  oraz  uzyskanych dotacji w 

2009 roku .
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6. Pozytywnie zaopiniowano  projekty uchwał w sprawach:

• Określenia wzorów formularzy  informacji i deklaracji dla celów podatku od 

nieruchomości ,podatku rolnego  i podatku leśnego – Głosowano jednogłośnie 

• Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych –

Głosowano jednogłośnie 

• Wysokości stawek podatku od nieruchomości – głosowano 4 za ,

      2 wstrzymujące 

7. Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza  aby  wyrównać i utwardzić nawierzchnię 

ulicy Szczepanowskiej  i Bagiennej w kierunku  wiaduktu   kolejowego. 

     Głosowano jednogłośnie 

7. Komisja  pozytywnie  jednogłośnie  opiniuje  projekt  uchwały   w  sprawie  zmiany 

uchwały Rady Miejskiej w Brzesku  Nr XXIII(138)2004  z dnia 28 lipca 2004 roku w 

sprawie  wprowadzenia stref  płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz 

ustalenia  stawek  opłat  za  parkowanie  pojazdów  samochodowych  w  tych  strefach. 

Komisja  wnioskuje jednocześnie  o doprecyzowanie zasad korzystania z parkingów 

bezpłatnych, mając na uwadze nowo wybudowane  parkingi.

8. Komisja wnioskuje o rozważenie  możliwości by na parkingu bezpłatnym  przy ulicy 

Głowackiego  parking  bezpłatny   obowiązywał  maksymalnie  do  2-ch  godzin,  jak 

również  o opracowanie   zasad  na jakich miałoby się  to odbywać. 

     Głosowano jednogłośnie 

9. Komisja  negatywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały   w  sprawie  określenia  na  rok 

kalendarzowy  2010  liczby  przeznaczonych  do  wydania  nowych  licencji  na 

wykonywanie  transportu  drogowego  osób  taksówką  na  ternie   Gminy  Brzesko.

Głosowano 2 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące 
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10. Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała przedłużenie na czas nieokreślony 
umów dzierżawy działek gminnych  jak niżej:

Działki położone w Brzesku, ul. Królowej Jadwigi

Lp. Nr działki przeznaczenie Opis
1 1063/1

1127/3

Garaże ul.Królowej Jadwigi

2 1064/3

1065/3

Garaże os.Jagiełły 

3 1111/3

1111/4

1112/1

1113/1

1119/4

1116/4

1122/1

1122/2

1123/4

1132/1

uprawa warzyw, 

garaże

ul. Królowej Jadwigi

Działki położone w Brzesku, przy ulicach wymienionych poniżej w tabelce:

Lp. Nr działki przeznaczenie Opis - położenie

1 1164/3 uprawa warzyw ul. Kwiatowa

2 1148 garaż ul. Czarnowiejska

3 1469/5

638/5

1432/2

2502/3

849/4

zieleń przydomowa ul. Uczestników Ruchu Oporu
ul. Jasna
ul. Czarnowiejska
ul. Kwiatowa
ul. Błękitna

4 1751

2048/13

aparat telefoniczny ul. Rynek
ul. Browarna
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5 2356/3

2360/3

uprawa warzyw, 

garaż,

zieleń przydomowa

garaże, warzywa

ul. Okocimska

6 2355/5 garaże ul. Barona Jana Goetza

7 2741 zieleń przydomowa ul. Grottgera

8 867/1 garaże ul. Słoneczna

9 1262/5 garaż ul. Solskiego

10 1948/1 garaż ul. Nowa

11 1412/3 kiosk – usługi szewskie ul. Kościuszki

12 1109/33 kiosk handlowy ul. Ogrodowa

13 2467 garaże, pomieszczenia 

gospodarcze

ul. Wesoła

14 970/27 uprawa warzyw ul. Topolowa

15 2959/4 uprawa warzyw ul. Bagienna

Działki położone na terenie Gminy Brzesko:

Lp. Nr działki przeznaczenie opis

1
492,635/13,635/14,635/25,635/26,635/5,

641, 645,1088/1

667,670,671,672,673

651,661,662,655,

3223/2,3232

wierzba 

energetyczna

uprawy rolne

- 7,38 ha

obręb 
Mokrzyska 
- Bucze

dzierżawa 
na 2 lata 

2 1629/15

wierzba 

energetyczna

uprawy rolne – 

16,0 ha,

obręb 
Mokrzyska 
- Bucze

3 1293,1294/2,1295/1,1297/1,1298/1,1299/4,1085/2, tor motocross obręb 
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1080/6,1079/6,1086/4,1065/5,1066/4

1300/2,1301/2,1302/2,1303,1304,1015/08,1015/10 

Mokrzyska 
- Bucze

4 2181/3 zaplecze kiosku 

handlowego- 

0,0005 ha

obręb 
Mokrzyska 
- Bucze

5 1222/4

995/2

kiosk typu 

„RUCH”-0,001ha

zieleń 

przydomowa

0,04 ha

Jasień

6 83/1 Uprawy rolne-

0,1067ha

Okocim

7 800,799 Uprawy rolne-

1,30 ha

Wokowice

11.Komisja zapoznała  się z wnioskiem Pani Anny Mazur zam. Jadowniki  o wydzierżawienie 

gruntu  stanowiącego  własność  Gminy  Brzesko   położonego  przy  ul.  Królewskiej  w 

Jadownikach  w celu wybudowania  zbiornika na ścieki fekalne .

Komisja po dyskusji uznała, iż korzystniejszym rozwiązaniem dla Gminy w tym przypadku 

będzie dokonanie zamiany gruntu z Panią Mazur z uwzględnieniem lokalizacji zbiornika na 

ścieki w stosunku do projektowanej kanalizacji, a także potrzebnego gruntu pod poszerzenie 

ulicy  Królewskiej.  Pomimo  możliwości  zawarcia  umowy  dzierżawy  Komisja  uznała,  iż 

dzierżawa  gruntu  pod  taki  obiekt,  jakim  jest  zbiornik  na  ścieki  nie  będzie  korzystnym 

rozwiązaniem i wnioskuje  o dokonanie zamiany gruntu z Panią Mazur.

Przewodnicząca  Komisji Gospodarki 

Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek
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