
UCHWAŁA NR VIII/61/15 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 18 czerwca 2015 r. 

 

 

w sprawie załatwienia skargi z dnia 7 marca 2015 r. na działalność Starosty Opolskiego 

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Rada Powiatu Opolskiego po rozpatrzeniu skargi z dnia 7 marca 2015 r. na działalność 

Starosty Opolskiego oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej                         

w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za bezzasadną. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego zobowiązując 

go do przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

  Powiatu Opolskiego 

 

     Stefan Warzecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr VIII/61/15 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 18 czerwca 2015 r. 

 

UZASADNIENIE 

w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego  
 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniu 12 maja 2015 r. i 10 czerwca 2015 r. po wysłuchaniu 

stron obecnych na posiedzeniu ustaliła, co następuje:  
 

1. …………………………… nabyli w 1998 r., każdy po  ½ części, od syndyka masy upadłości Huty 

Szkła Okiennego „Murów” S.A. w Murowie prawo użytkowania wieczystego działek Skarbu 

Państwa (o łącznej powierzchni 10,5466 ha) położonych w Murowie. Jako użytkownicy 

zobowiązani zostali do ponoszenia opłaty rocznej w ½ części (po połowie) każdy.   

2. W 2001 r. Starosta Opolski, reprezentujący Skarb Państwa, wypowiedział ………………… oraz 

drugiemu współużytkownikowi wieczystemu wysokość dotychczasowej opłaty rocznej tj. kwoty 

2 720,87 zł i zaproponował wyżej wymienionym od 01.01.2002 r. nową kwotę w wysokości 

11 313,10 zł, co stanowiło 3% z 754.206,00 zł aktualnej wartości nieruchomości określonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego. Opłatę powyższą naliczono zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z póź. zm.). 

3. Skarżący wraz ze współużytkownikiem wieczystym pismem z dnia 08.10.2001 r. odwołał się, od 

decyzji Starosty Opolskiego naliczającej opłatę, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Opolu, żądając ustalenia, iż aktualizacja opłat dokonana w ww. wypowiedzeniu Starosty 

Opolskiego jest uzasadniona lecz w innej wysokości. 

4. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu orzeczeniem z dnia 17 stycznia 2002 r. oddaliło 

wniosek skarżących z powodu przekroczenia 30 dniowego terminu do złożenia wniosku. 

5. Skarżący pismem z dnia 01.02.2002 r. złożyli sprzeciw od orzeczenia SKO w Opolu do Sądu 

Rejonowego w Opolu. 

6. Sąd Rejonowy w Opolu, wyrokiem z dnia 23 marca 2004 r., w oparciu o opinie nowo powołanych 

biegłych  ustalił, za obopólną zgodą  wysokość opłaty rocznej  za użytkowanie wieczyste  gruntów 

Skarbu Państwa, położonych w Murowie. Od dnia 01.01.2002 kwota ta wynosiła 7 653,12 zł co 

stanowiło 3% nowej wartości nieruchomości, oszacowanej przez biegłego sądowego …………….. 

w wysokości 510 208,00 zł. Jednocześnie Sąd Rejonowy w Opolu ustalił, że Skarb Państwa 

reprezentowany przez Starostę Opolskiego miał prawo w 2001 r., po 9 latach, dokonać aktualizacji 

opłaty rocznej.  

7. Ww. wyrok, zarówno ……………………….. jak i drugi współużytkownik zaskarżyli w całości – 

wnosząc o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do 

ponownego rozpoznania. 

8. Sąd Okręgowy w Opolu wyrokiem z dnia 12 stycznia 2005 r. oddalił apelację i uznał, że apelacja 

współużytkowników wieczystych nie zasługuje na uwzględnienie. 

9. Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 23 marca 2004 r. uprawomocnił się dnia 12.01.2005 r. 

nakładając na strony obowiązek ponoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowych Skarbu Państwa a organ administracji - Starostę Opolskiego w jego egzekwowaniu.  

10. W związku ze skargą …………………. złożoną w Ministerstwie Gospodarki i przekazaną 

Wojewodzie Opolskiemu, dotyczącą ustalenia wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 

ww. gruntów Skarbu Państwa, Wojewoda Opolski dokonał w roku 2010 kontroli działalności 

Starosty Opolskiego reprezentującego Skarb Państwa w zakresie ustalenia opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa po byłej Hucie Szkła 

„Murów”.  

 Wojewoda Opolski nie znalazł podstaw do uznania skargi ……………………… na działalność 

Starosty Opolskiego za uzasadnioną. W wyjaśnieniu wskazał, że zasadność i badanie zgodności z 

prawem ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dokonał Sąd Cywilny i że 

orzeczenie Sądu Rejonowego Opolu z dnia 23 marca 2004 r. utrzymane w mocy wyrokiem Sądu 

Okręgowego w Opolu z dnia 12 stycznia 2005 r. rozstrzygało w przedmiocie prawidłowości 

ustalenia opłaty. Wnioski powyższe kontrola zostały przedstawione w piśmie Wojewody 

Opolskiego z dnia 25.08.2010 r. skierowanym do ……………………….. . 

11. Starosta Opolski w dniach: 27.05.2010 r. i 07.03.2011 r. przesłał do ……………………… pisma 

informujące o podstawie prawnej ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

gruntów Skarbu Państwa, a także o przysługującemu użytkownikowi wieczystemu uprawnieniu do 



kształtowania wysokości tej opłaty w trybie art. 81 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawy 

(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z póź. zm.). 

 

  Po przeanalizowaniu całości sprawy oraz wysłuchaniu stron postępowania skargowego skargę 

na Starostę Opolskiego należy uznać za bezzasadną. 

 


