
         

        Projekt 

UCHWAŁA  NR XVI/103/16 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

 

 

w sprawie załatwienia skargi z dnia 30 października 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 2015 r. poz. 1445 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 

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

Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

 Rada Powiatu Opolskiego po rozpatrzeniu skargi z dnia 30 października 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego 

 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 grudnia  2015 r.  po wysłuchaniu stron 

obecnych na posiedzeniu Komisji ustaliła, co następuje:  

W dniu 12.07.2007 r. wydano Panu Andrzejowi Wianeckiemu pozwolenie wodnoprawne 

wydane na okres dwudziestu lat. Zgodnie z art. 136  ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo Wodne (Dz. U. 2015, poz. 469) organ, który wydaje pozwolenia wodno-prawne raz na 

cztery lata przeprowadza przegląd ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub 

wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych.  Jednocześnie 

ustawodawca w przywołanym przepisie nie wskazał formy i sposobu przeprowadzania 

przeglądów pozostawiając wybór w gestii organu. Należy dodać, iż przegląd pozwoleń 
wodnoprawnych realizowany jest w stosunku do wszystkich pozwoleń, które tego wymagają 
zgodnie z ustawą Prawo wodne. Forma samego przeglądu uzależniona jest od charakteru 

pozwolenia. Na bieżąco (co miesiąc lub kwartał) są kontrolowane ilości i jakość 
odprowadzanych ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych oraz ilość pobieranej 

wody z ujęć komunalnych i zakładowych. W związku z powyższym w dniu 30.09.2015r.  

wystosowano do Pana Wianeckiego wezwanie  celem  przedłożenia informacji na temat 

realizacji warunków i obowiązków nałożonych w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym, 

udzielonym decyzją nr OŚ.ZW.6223-25/07, a określonych w punkcie II i III tej decyzji. 

Ponieważ obowiązki te zostały zapisane w zaledwie kilku bardzo ogólnie sformułowanych 

punktach organ oczekiwał krótkiej zwięzłej odpowiedzi na temat realizacji punktów, jak 

czynią to inne podmioty odpowiadające na wezwania skierowane do nich w ramach 

przeprowadzanego przeglądu pozwoleń wodnoprawnych. Wyjaśnia się, że zgodnie z art. 50 

§1, §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.) organ administracji publicznej wzywając 

osobę do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań 
(osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie) obowiązany jest dołożyć starań, aby  

zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe. Powyższy przepis, jak również art. 14 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego przewiduje  składanie wyjaśnień tylko w formie 

pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 235), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej lub ustnie, gdy 

przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz 

istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub 

podpisanej przez stronę adnotacji. W związku z powyższym uznano złożenie wyjaśnień w 

formie pisemnej  za najmniej uciążliwe dla klienta ponieważ nie wymaga ona osobistego 

stawiennictwa w organie, ani w miejscu prowadzenia szczególnego korzystania z wód. 

Skarżący nie udzielił  odpowiedzi pisemnej na pytania zawarte w wezwaniu, natomiast złożył 

skargę na Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska. 

     W związku z tym, iż postępowanie administracyjne w sprawie toczyło się nadal skargę 
powyższą,  zgodnie z art. 234 pkt 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego włączono w 

akta tej sprawy.  Z uwagi na nieudzielenie przez Pana Wianeckiego pisemnej odpowiedzi  

powtórnie wezwano stronę do udzielenia informacji. W treści wezwania szczegółowo 

zdefiniowano jakich informacji Starostwo oczekuje, poinformowano skarżącego o losie skargi 

złożonej na naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i udzielono odpowiedzi na zarzuty 

postawione w piśmie. Do dnia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Komisję 



Rewizyjną Rady Powiatu Opolskiego skarżący nie przekazał stosowych informacji. Komisja 

Rewizyjna zapoznała się również z działaniami podejmowanymi przez pracowników 

Starostwa Powiatowego w Opolu  w takich samych sprawach prowadzonych  w stosunku do 

innych podmiotów. Z analizy dokumentacji wynika, że przeglądy pozwoleń wodno-prawnych 

prowadzone są  w stosunku do wszystkich osób  w taki sam sposób.  Dokonano analizy 

dwóch  ostatnich  lat,  w których przeprowadzano przeglądy  pozwoleń wodno-prawnych i tak 

w 2014 roku  przeprowadzono 36 przeglądów pozwoleń wodnoprawnych, a w 2015 roku 109 

przeglądów pozwoleń wodnoprawnych. Powyższe liczby w sposób jednoznaczny wskazują 
na fakt powszechności prowadzonych przez Starostę Opolskiego przeglądów pozwoleń 
wodnoprawnych wobec wszystkich podmiotów i decyzji, które takiemu przeglądowi 

podlegają.  W związku z przejściowymi kłopotami kadrowymi wynikającymi między innymi 

z wyznaczenia Starosty Opolskiego do załatwiania wielu spraw innych jednostek samorządu 

terytorialnego w pierwszej kolejności wykonywano przeglądy pozwoleń wodno-prawnych 

wydanych w sprawach odprowadzania ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych. 

Aktualnie przegląd pozwoleń wodno-prawnych dokonywany będzie  na bieżąco.  

       Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawą wnioskowaną przez Pana Wianeckiego 

dotyczącą zmiany 0,99 ha lasu na użytek rolny, gdzie po przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego wydano decyzję odmawiającą takiej zamiany. Sprawa ta w chwili obecnej 

znajduje się  w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w  Opolu,  gdzie skarżący odwołał 

się od wydanej przez Starostę Opolskiego decyzji ostatecznej. 

Po przeanalizowaniu całości sprawy oraz wysłuchaniu stron postępowania  skargowego, 

skargę na działania Starosty Opolskiego należy uznać za bezzasadną.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


