
Uchwała NR XVI/1/2012 

       Rady Miasta Brzeziny 

       z dnia 26 stycznia 2012r. 

 

 

w sprawie planowanego zniesienia Sądu Rejonowego w Brzezinach 

 

 

Na podstawie art.18 ust .1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 

102, poz. 1055,  Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, 

poz.12 i Nr 181, poz.1337 , z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974 i  Nr 173, poz.1218 oraz       

z 2008r. Nr 180, poz.1111;  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 , poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i  z 

2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230 ,      z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 

117, poz.679. Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281)Rada Miasta Brzeziny uchwala co, następuje: 

 

§1.Rada Miasta Brzeziny wyraża  zdecydowany protest wobec zamiaru zniesienia Sądu 

Rejonowego w Brzezinach i utworzenia wydziałów zamiejscowych: cywilnego, karnego, 

rodzinnego i nieletnich, w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi z siedzibą w 

Brzezinach zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie 

zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych 

sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów 

okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości .  

 

§2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Brzeziny do  przesłania niniejszej uchwały do  Ministra 

Sprawiedliwości  pana Jarosława Gowina. 

 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

    

                                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY  

 

 

                                                                                   Zbigniew Bączyński 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W związku z opublikowaniem projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie 

zniesienia sądów rejonowych, utworzenia  zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach 

rejonowych oraz zmian rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i 

sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości, Rada Miasta w Brzezinach 

zgłasza swój stanowczy sprzeciw przeciwko zniesieniu Sądu Rejonowego w Brzezinach. 

W ocenie Rady działanie takie stanowi naruszenie, zapewnionego normą konstytucyjną wyrażoną 

w art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa obywatela do sądu. 

Należy wskazać, że Sąd Rejonowy w Brzezinach jest elementem nowej struktury władz 

lokalnych, w zakresie władzy sądowniczej, nieprzerwanie od 1946 roku  a tradycyjnie sięga XVI 

wieku i w sposób trwały zakorzenił się w świadomości społeczności, gwarantując prawidłowe 

współtworzenie obywatelskiego państwa prawa, w wymiarze lokalnym. Likwidacja struktury 

administracyjnej i nadzorczej w sprawnie funkcjonującej jednostce Sądu Rejonowego w 

Brzezinach, bez wątpienia, zaburzy jej działanie, pozbawiając obywateli prawa do sprawnych 

postępowań. Rada uważa, że sądownictwo na szczeblu powiatowym było od lat jednym z 

podstawowych elementów funkcjonowania administracji publicznej. Stanowi fundament działań 

na poziomie lokalnym, gwarantując obywatelom bezpieczeństwo i ochronę najistotniejszych 

spraw. Obecnie podejmowane przez resort sprawiedliwości działania w tej mierze odbieramy 

jako odwrócenie tych pozytywnych tendencji, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenie 

zagwarantowanej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady szerokiego dostępu do sądu. 

Za pozostawieniem w strukturze sądów powszechnych Sądu Rejonowego w Brzezinach 

przemawia fakt, iż na terenie właściwości tego Sądu znajduje się Prokuratura Rejonowa w 

Brzezinach, jak również Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach. 

Zaproponowane w rozporządzeniu rozwiązanie organizacyjne w postaci zniesienia Sądu 

Rejonowego w Brzezinach stanowi regres i obniżenie rangi tego organu. Reforma nie uwzględnia 

potrzeb społecznych, istniejącej bazy lokalowej, możliwości zatrudnionej kadry sędziowskiej i 

administracyjnej sądu, wypełniających jak dotychczas swoje obowiązki w ramach kompletnej 

jednostki organizacyjnej jaką stanowi Sąd Rejonowy w Brzezinach. Analiza projektu wykazuje, 

że powstał on w oderwaniu od rzeczywistości gospodarczej, społecznej i komunikacyjnej naszego 

regionu.  

Wątpliwości budzi także wpływ utraty odrębności organizacyjnej sądu na sprawność 

funkcjonowania tej instytucji. Funkcjonowanie wydziałów zamiejscowych, wymusi bowiem 

dodatkowy obieg dokumentów a czynności zarządcze prowadzone na odległość nie pozostaną bez 

wpływu na długość i sprawność w prowadzonych postępowaniach. 

W związku z powyższym, jako przedstawiciele lokalnego społeczeństwa, mamy pełną 

świadomość, że ewentualne zniesienie Sądu Rejonowego w Brzezinach spowoduje 

niepowetowaną stratę dla mieszkańców naszej gminy i regionu. Tego typu organy powinny być 

jak najbliżej obywatela, powinny być mu przyjazne i pomocne, dlatego Rada Miasta w 

Brzezinach apeluje o utrzymanie Sądu Rejonowego w Brzezinach w niezmienionej formie 

organizacyjnej. 


