
          Projekt 

UCHWAŁA NR XVII/123/12 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

        z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w 

Opolu 

 

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

powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001, 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 przeprowadzeniu przez Komisję Rewizyjną postępowania 

wyjaśniającego w sprawie skargi Pana Czesława Ochaba na działalność Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Opolu, Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

    
§§§§ 1 

 
Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Czesława Ochaba na działalność Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Opolu, z przyczyn omówionych szczegółowo w uzasadnieniu, 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§§§§ 2 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie 

załatwienia skargi. 
 

 
 

§§§§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Załącznik do Uchwały  

          Nr XVII/123/12 Rady 

          Powiatu Opolskiego  

          z dnia 26.04.2012 r.  

 
UZASADNIENIE 

 
 w sprawie załatwienia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 

 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2012 r., w związku ze skargą złożoną przez 

Pana Czesława Ochaba, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające w sprawie zarzutów poruszanych 

w skardze, po zapoznaniu się z przedłożoną przez  Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu dokumentacją,  

ustaliła, co następuje: 

 

W czerwcu  2011r. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu zlecił geodecie uprawnionemu prace terenowe, w 

ramach porządkowania stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1330 O Chudoba -  Zagwiździe, które w 

związku z wnioskiem między innymi Pana Rajmunda Stillera, pierwotnego właściciela działki nr 253/55 

oraz informacją z dnia 29.11.20110r , że nowym właścicielem jest Pan Czesław Ochab.  

W dniu 14.03.2011r. wpłynęło do Zarządu Powiatu Opolskiego pismo Pana Czesława Ochaba, w którym 

informuje  on o bierności Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu i zwraca  się z wnioskiem o wywarcie 

nacisku na tą instytucję. 

Ponieważ, prace zostały  już zlecone i były w toku, zatem w dniu 15.03.2011r. wysłano do Pana Ochaba 

pismo informujące, że Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu  przystąpi w II kwartale 2011r. do czynności 

związanych w wydzieleniem części działki  

nr 253/55 zajętej pod drogę, z uwagi na to, iż obecnie realizowane są sprawy wynikające 

z kolejności prac na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej Nr 1330 O.  

Już  22 czerwca 2011r. przy regulacji  sąsiedniej działki Pana Henryka Segiet Państwo Ochab występowali w 

czynnościach, w charakterze właścicieli nieruchomości sąsiedniej. Na temat postępu prac byli wówczas 

dokładnie informowani przez geodetę. Zarząd Dróg Powiatowych w  Opolu zlecił wykonanie zadania 

kompleksowo i  nie znalazł uzasadnienia, aby prowadzić prace w sposób wybiórczy. 

W dniu 06.10.2011r. wpłynęło do tut. Zarządu pismo z dnia 30.09.2011r. od Wojewody Opolskiego z 

załączonym pismem Pana Ochaba z dnia 18.08.2011r. oraz informacją o planie Pana Ochaba dot. zamknięcia 

drogi powiatowej. Pismem z dnia 01.12.2011r. Zarząd Dróg Powiatowych udzielił wyczerpującej 

odpowiedzi Wojewodzie Opolskiemu. 

W dniu 21.03.2012r. wpłynęło do Rady Powiatu Opolskiego pismo od Wojewody Opolskiego z dnia 

29.02.2012 r. ze skargą Pana Ochaba. W piśmie Pan Ochab twierdzi, że w jego sprawie nic się nie dzieje, a 

on decyduje się na desperacki krok zamknięcia drogi pod koniec kwietnia, by zwrócić uwagę na jego 

problem.  

Wyjaśniając sprawę Dyrektor ZDP w Opolu poinformował, że już dnia 03.11.2011r. działający na zlecenie 

Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu geodeta wskazał stronom ( także Państwu Ochab ) nowe granice pasa 

drogowego, czyli określił działkę zajętą pod drogę publiczną  z działki  

nr 253/55 (podpisano protokół graniczny ). W międzyczasie Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – 

Kartograficzne w Krakowie na zlecenie Starostwa Powiatowego w Opolu  prowadziło na terenie całej Gminy 

Murów prace związane z założeniem mapy ewidencyjnej w systemie GeoInfo oraz tworzeniu ewidencji 

budynków. Jednym  z zadań tych prac był podział działek, które przecięte są drogami i rowami 

melioracyjnymi należącymi do innych właścicieli. W wyniku tych prac działka nr 253/55 Państwa Ochab 

została podzielona i otrzymała nowe numery 292/55 i 293/55. 

Aby kontynuować prace geodeta musiał znać powierzchnię ogólną działki wyjściowej  

i powierzchnie użytków, które ją tworzą. Na ten czas nie było to możliwe. W połowie grudnia 2011 roku 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno -Kartograficzne w Krakowie przedstawiło projekt założonych baz 

do wglądu zainteresowanym w celu złożenia uwag i zastrzeżeń. Z tej możliwości skorzystali Państwo Ochab  



zgłaszając uwagi w sprawie swojej działki. Po rozpatrzeniu przez OPGK Kraków uwag i zastrzeżeń 

przystąpiono do końcowego odbioru. 

W końcu grudnia 2011r. dostępne były mapy po modernizacji. Na tych mapach w miejscu działki nr 253/55 

ujawnione były nowe działki nr 292/55 i 293/55, natomiast w części opisowej operatu ewidencji gruntów w 

dalszym ciągu istniała działka nr 253/55.  

W tej sytuacji zakończenie prac związanych z wydzieleniem pasa drogowego nie było możliwe. 

Na początku marca 2012r. szczegółowe wykazy zmian dotyczące m. in. działki nr 292/55  

i 293/55 trafiły do ewidencji gruntów w celu wprowadzenia ich do operatu ewidencji gruntów. Okazało się, 

że niektóre z tych wykazów zmian zawierają błędy uniemożliwiające ujawnienie nowego stanu w ewidencji. 

Wykazy te zostały przekazane ponownie do OPGK Kraków  do poprawy. 

W dniu 23.03.2012r. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu otrzymał informację, że prace związane z 

modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali  dla obrębu Gminy Murów 

zostały zakończone. W tej sytuacji geodeta działający na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 

będzie mógł zakończyć prace i przekazać operat geodezyjny z wydzielenia pasa drogowego do Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu, a po kontroli do Wojewody Opolskiego w 

celu wydania decyzji podziałowej. 

Przedłużenie prac związanych z wydzieleniem części działki Pana Czesława Ochaba zajętej pod drogę 

powiatową nie wynikało z zaniedbań tut. Zarządu dróg, a było związane z trwającymi pracami związanymi z 

modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla całej gminy Murów i procedurami prawnymi z tym 

związanymi tj. : 

- wyłożeniem operatu ewidencji gruntów i budynków do wglądu  osób  fizycznych,  

prawnych i innych w terminie 03 - 26.11.2011r. 

- odbiorem operatu ewidencji gruntów i budynków  przez  zleceniodawcę  w  dniu   

28.12.2011r. 

- ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 19.01.2012r. 

informacji Starosty Opolskiego z dnia 10.01.2012r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo-

kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali i 30-

dniowym terminem od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym,  

po którym projekt operatu opisowo-kartograficznego powstały w wyniku modernizacji stał się 

operatem ewidencji gruntów i budynków. 

W okresie kiedy było wyłożenie do wglądu i ogłoszenie w dzienniku projektu nie można było wprowadzać 

zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków i udostępniać dokumentów z niego. 

Przy wprowadzaniu zmian (około 300 zmian) okazało się, że dla działki nr 253/55  Wykonawca prac 

związanych z modernizacją ( OPGK Kraków ) popełnił błąd.  

W ramach rękojmi  błąd dla ww. działki został usunięty w dniu 23.03.2012r.  

Ponadto operat z podziału ww. działki został złożony do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w dniu  06.04.2012r., a dokumenty dla Wykonawcy zostały potwierdzone w dniu 

11.04.2012r. 

P.P. Ochab byli stałymi uczestnikami procesu geodezyjnego wydzielania pasa drogowego z działki będącej 

ich własnością i byli na bieżąco informowani przez geodetę działającego w imieniu  Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu na jakim etapie jest prowadzone postępowanie.     

                 

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego oraz wysłuchaniu stron, skargę należy 

uznać za bezzasadną. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


