
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR XVI/111/12 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 29 marca 2012 r. 

 

 

w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego. 
 

 

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

powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 

2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu skargi na działalność Starosty Opolskiego, 

złożonej przez Pana Andrzeja Orzeł – Prezesa Stowarzyszenia Właścicieli Domków 

Letniskowych w Turawie – Jezioro Duże „WYSPA”, po przeprowadzeniu przez Komisję 
Rewizyjną postępowania wyjaśniającego w przedmiocie złożonej skargi, Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala, co następuje; 

 

§ 1 

 

Skargę  Pana Andrzeja Orzeł – Prezesa Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych w 

Turawie – Jezioro Duże „WYSPA” z dnia 7 lutego 2012 r. na działalność Starosty 

Opolskiego, z przyczyn omówionych szczegółowo w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik 

do niniejszej uchwały, uznaje się za bezzasadną. 
 

 

§ 2 

 

Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem przesyła się skarżącemu. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik 

do Uchwały  

Rady Powiatu Opolskiego 

Nr XVI/111/12 

z dnia 29 marca 2012 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego. 

 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 16 marca 2012 roku, w związku ze skargą złożoną 
przez Pana Andrzeja Orzeł - Prezesa Stowarzyszenia Właścicieli Domków Letniskowych w Turawie – 

Jezioro Duże „Wyspa”, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające w sprawie zarzutów poruszanych 

w skardze ustaliła, co następuje: 

 

Pismem z dnia 06.02.2012 roku (data wpływu 07.02.2012 roku) Nr.DOA-I.1511.1.2012 

Marszałek Województwa Opolskiego przekazał Radzie Powiatu Opolskiego do załatwienia wg 

właściwości skargę Pana Andrzeja Orzeł - Prezesa Stowarzyszenia Właścicieli Domków 

Letniskowych w Turawie – Jezioro Duże „Wyspa” o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w 

odniesieniu do Starosty Opolskiego za przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, 

mataczenie i spowodowanie istotnej szkody nie mniejszej niż 50 tys. złotych. 

 

Po analizie akt sprawy komisja ustaliła, że: 

 

- skarga dotyczy sprawy, w której toczy się postępowanie administracyjne; 

 

- za prowadzenie sprawy merytorycznie odpowiedzialny jest Wydział Ochrony Środowiska; 

 

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni Środkowej Odry odcinek 

opolski w Opolu, pismem nr NZO/OW-4023/48/11 z dnia 11.10.2011 roku wystąpił z wnioskiem do 

Starosty Opolskiego o wydanie decyzji nakładającej obowiązek likwidacji urządzenia wodnego, w 

tym przypadku studni głębinowej, wykonanej bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, przez 

Stowarzyszenie WYSPA, na podstawie art. 64a ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

(tekst jedn. z 2005 roku Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami); 

 

- przedmiotową studnię, zgodnie z pismem uzupełniającym wnioskodawcy nr NZO/OW-4023/48/11 z 

dnia 15.11.2011 roku, wykonano na działce nr 1/12 km. 6 obręb Turawa, należącej do Skarbu Państwa 

w trwałym zarządzie RZGW we Wrocławiu; właściciel działki wyraził wstępną zgodę warunkując ją 
m.in. uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (pozwolenie na 

wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest obligatoryjnie w przypadku szczególnego korzystania z 

wód) - art. 122 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 roku Dz. 

U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami); 

 

- przed wystąpieniem do Starosty z wnioskiem o wydanie decyzji nakładającej obowiązek likwidacji 

studni Dyrektor RZGW we Wrocławiu umożliwił wykonawcy studni jej zalegalizowanie w trybie art. 

64a ustawy Prawo wodne, wydając w wyniku kontroli,  zarządzenie pokontrolne do niezwłocznej 

legalizacji urządzenia wodnego – studni (zarządzenie nr NR-076/10/2010 z dnia 02.02.2010 roku) – 

stowarzyszenie nie wystąpiło do Starosty o zalegalizowanie studni; 

 

- wobec powyższego Starosta Opolski wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji nakładającej 

obowiązek likwidacji urządzenia wodnego – studni głębinowej na półwyspie Relaks na terenie 

Zbiornika Wodnego Turawa, właścicielowi urządzenia wodnego Stowarzyszeniu „WYSPA”, ul. 

Grunwaldzka 10/110, 45-054 Opole - zawiadomienie nr OŚ.6341.88.2011.BS z dnia 28.11.2011 roku 

jednocześnie informując o możliwości zapoznania  się z wnioskiem Dyrektora RZGW oraz zgłoszenia 



  PROJEKT 

ewentualnych zastrzeżeń i uwag. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie skorzystała z tej 

możliwości; 

 

- po analizie zebranego, w toku postępowania, materiału dowodowego, działający z upoważnienia 

Starosty Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, po zawiadomieniu stron o zakończeniu 

postępowania, wydał decyzję OŚ.6341.88.2011.BS z dnia 02.02.2012 roku nakładającą na 

Stowarzyszenie „WYSPA”, ul. Grunwaldzka 10/110, 45-054 Opole, jako właściciela urządzenia 

wodnego, obowiązek likwidacji studni głębinowej i przywrócenie działki do stanu poprzedniego; 

 

- przedmiotowa skarga, złożona w dniu 19.01.2012 roku do Marszałka Województwa Opolskiego, 

została przesłana do Starostwa w dniu 07.02.2012 roku tj. w terminie przewidzianym do wniesienia 

odwołania od ww. decyzji. W związku z powyższym pismem OŚ.6341.88.2011.BS z dnia 15.02.2012 

roku Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wystąpił do Pana Andrzeja Orzeł o określenie czy 

przedmiotową skargę należy potraktować jako odwołanie od decyzji. Na pismo nie otrzymano 

odpowiedzi; 

 

- w dniu 20.02.2012 roku Pan Andrzej Orzeł złożył odwołanie od ww. decyzji, które pismem 

OŚ.6341.88.2011.BS z dnia 23.02.2012 roku wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Dyrektora 

RZGW we Wrocławiu. 

 

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego oraz wysłuchania 

skarżącego w ramach dyskusji uznano, że nie ma podstaw do stwierdzenia że w postępowaniu 

Starosty Opolskiego doszło do przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i mataczenia. 

Prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska postępowanie o wydanie decyzji nakładającej 

obowiązek likwidacji urządzenia wodnego - studni głębinowej, bez wymaganego pozwolenia 

wodnoprawnego, prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tzn. zgodnie z art. 64a 

ust. 5 ustawy Prawo wodne. Ponadto skarżący, zgodnie z art. 10 §1 i art. 61§4 Kodeksu postępowania 

administracyjnego był informowany o podejmowanych działaniach w sprawie przed wydaniem 

decyzji miał możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. 

Dlatego skargę należy uznać za bezzasadną. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


