
UCHWAŁA NR VI/47/11 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 2011 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 Dyrektora Naczelnego Huty Małapanew Spółka z o.o. w Ozimku, po 

przeprowadzeniu przez Komisję Rewizyjną postępowania wyjaśniającego w przedmiocie 

złożonej skargi, Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje; 

 

§ 1 

 

Skargę Dyrektora Naczelnego Huty Małapanew Spółka z o.o. w Ozimku z dnia 21 lutego 

2011 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Załącznik do 

Uchwały Rady Powiatu 

Opolskiego Nr VI/47/11 

    z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

UZASADNIENIE 
 

w sprawie załatwienia skargi na działalność Starosty Opolskiego 
 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2011 r. w związku ze skargą złożoną przez 

Dyrektora Naczelnego Huty Małapanew Sp. z o.o. w Ozimku na działalność Starosty Opolskiego, 

przeprowadzając postępowanie wyjaśniające w sprawie zarzutów poruszonych w skardze ustaliła, co 

następuje: 

Pismem z dnia 2 marca 2011 r. (wpłynęło 7 marca br.) Nr NK. V.1411.17.2011.RG Wojewoda 

Opolski przekazał Radzie Powiatu Opolskiego do załatwienia wg właściwości skargę złożoną przez 

Dyrektora Naczelnego Huty Małapanew Sp. z o.o. w Ozimku na opieszałość Starosty Opolskiego 

dotyczącą zwłoki w sprawie nabycia przez Powiat Opolski prawa użytkowania wieczystego dz. nr 

397/51 z km 7 obrębu Ozimek, wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1712 (ul. Kolejowa w 

Ozimku). Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną postępowanie wyjaśniające wykazało, że dz. nr 

397/51 z km 7 o pow. 0,1191 ha została oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz Huty Małapanew 

w Ozimku  decyzją Wojewody Opolskiego w 1994 roku. Właścicielem działki jest Skarb Państwa. 

Huta Małapanew Spółka z o. o. w Ozimku wnioskiem z dnia 22 listopada 2006 r.  DT/2101/06 

wystąpiła do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z propozycją zbycia prawa użytkowania 

wieczystego ww. działki za cenę 20.460,00 zł. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu  w dniu 28 grudnia 2006 r. przekazał  pismo Huty  do Starosty 

Opolskiego do załatwienia w/g właściwości wraz z adnotacją, że działka 397/51  wchodzi w skład  

drogi powiatowej 1712 i jest niezbędna zarządcy na cele drogowe. 

W związku z ww. pismem Huty Małapanew Starosta Opolski pismem z dnia 15 stycznia 2007 r. Nr 

GN.DK-7220-1/07  wystąpił do wnioskodawcy o przesłanie operatu szacunkowego wykonanego we 

wrześniu 2006 r., celem  rozpatrzenia złożonego wniosku, w zakresie zasadności zaproponowanej 

ceny gruntu. 

W dniu 29 stycznia 2007 r. wpłynęła do kancelarii  Starostwa Powiatowego kserokopia ww. operatu 

szacunkowego. W ocenie pracowników prowadzących sprawę przesłany operat zawierał liczne  błędy 

i nieprawidłowości, które  powodują, że nie może on stanowić dowodu określającego wartość prawa 

użytkowania wieczystego  przy nabyciu tego prawa. Także uznano, że stan prawny gruntu zajętego 

pod drogę publiczną - powiatową,  o której mowa wyżej daje przesłankę do wystąpienia do Wojewody 

Opolskiego o wydanie decyzji o przekazaniu tej drogi jako składnika Skarbu Państwa na rzecz 

Powiatu Opolskiego, z przeznaczeniem na realizowanie zadań związanych z utrzymaniem dróg 

powiatowych. 

Wobec czego w dniu 14 lutego 2007 r. Starosta Opolski wystąpił do Wojewody Opolskiego 

ponowionym 19 listopada 2007 r.  z wnioskiem o wznowienie z urzędu postępowania i uchylenie 

decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 18 lipca 1994 r. o uwłaszczeniu ww. przedsiębiorstwa w 

zakresie przedmiotowej nieruchomości, o powyższym została powiadomiona również Huta 

Małapanew odrębnym pismem z tą samą datą. W piśmie  tym Starosta Opolski także poinformował 

Hutę, że do czasu rozpatrzenia  wystąpienia do Wojewody  nie będzie  sprawa  rozstrzygana. Z uwagi 

na powyższe , a w szczególności na zamiar  nieodpłatnego  nabycia działki drogowej  informowanie 

Huty o nieprawidłowym operacie szacunkowym przesłanym do Starostwa Powiatowego w Opolu na 

tym etapie postępowania było bezprzedmiotowe. W wyniku przeprowadzonego postępowania 

ustalono, że w momencie nabycia użytkowania wieczystego, na gruncie znajdowała się 

ogólnodostępna droga publiczna, a jej uwłaszczenie na rzecz przedsiębiorstwa państwowego - Huta 

Małapanew, było następstwem niewłaściwego oznaczenia granic nieruchomości pozostających w 

zarządzie tego przedsiębiorstwa. Zarówno Przedsiębiorstwo Państwowe - Huta Małapanew, jak i 

obecny użytkownik wieczysty nie wykorzystali tej nieruchomości do prowadzenia działalności 

statutowej. Uzyskanie przez Hutę Małapanew użytkowania wieczystego gruntu zajętego pod drogę 

publiczną, w oczywisty sposób naruszało prawa osób trzecich. Z dniem  1 stycznia 1999 r.  wszystkie 

drogi publiczne, jako urządzenia trwale z gruntem związane, stanowią własność publiczną  (Skarbu 

Państwa, województwa, powiatu lub gminy). Ulica Kolejowa w Ozimku zaliczona została do kategorii 



dróg powiatowych i w związku z tym właścicielem tej drogi stał się Powiat Opolski, jako jednostka 

samorządu terytorialnego. Wojewoda Opolski rozstrzygając powyższą sprawę w piśmie z dnia 14 

lutego 2007 r. i 19 maja 2008 r. Nr IG.IV-PS-7720-5/07 odmówił wznowienia postępowania w 

sprawie  uchylenia swojej decyzji w zakresie przedmiotowej działki drogowej i  zaproponował aby  

Powiat Opolski nabył prawo użytkowania od Huty Małapanew, a po nabyciu użytkowania 

wieczystego przez powiat zasadnym byłoby, aby Starosta  Opolski wykonujący zadania z zakresu 

administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, darował 

własność tej nieruchomości na rzecz powiatu. 

Mając powyższe na uwadze pismem z dnia 5 czerwca 2008 r. Zarząd Powiatu Opolskiego wystąpił do 

Huty o nieodpłatne przekazanie na rzecz powiatu  prawa wieczystego użytkowania przedmiotowej 

nieruchomości. 

W odpowiedzi na powyższe (po 2 latach i 3 miesiącach) Huta w piśmie z dnia 24 września 2010 r.  nie 

wyraziła zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz powiatu. 

Pismo Huty informujące o nie wyrażeniu zgody na nieodpłatne przekazanie użytkowania wieczystego  

działki 397/51 wraz z aktami sprawy zostało przedłożone na posiedzenie Zarządu Powiatu Opolskiego 

w dniu 15 października 2010 r. Na tym posiedzeniu Zarząd postanowił wszcząć procedurę  

zmierzającą do nabycia za odpłatnością ww. nieruchomości. O powyższym Huta została 

poinformowana pismem z dnia 19 października 2010 r. oraz  w tym piśmie wystąpiono z prośbą o 

podanie  warunków na jakich może nastąpić nabycie przez Powiat Opolski tej nieruchomości, a w 

szczególności przedstawienie propozycji ceny zakupu  prawa użytkowania wieczystego dz. ozn. nr   

dz. nr 397/51 położonej w Ozimku. 

W dniu 4 listopada 2010 r. wpłynął wniosek Huty  z propozycją sprzedaży nieruchomości za cenę 

20.460,00 zł. 

Pismem z dnia 10 listopada 2010 r. wystąpiono do Huty o przedłożenie operatu szacunkowego 

określającego wartość w/w nieruchomości, celem zapoznania się Zarządu z jego treścią. 

W dniu 22 listopada 2010 r.  dostarczono  do  Starostwa  kserokopię  operatu szacunkowego (ten sam 

z 2006 r.).  

Po zapoznaniu się z operatem Huta Ozimek została poinformowana pismem z dnia 25 listopada 2010 

r., że operat ten zgodnie z art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami może być wykorzystany  dla potrzeb sprzedaży, po potwierdzeniu  jego aktualności 

przez rzeczoznawcę majątkowego. Potwierdzenie  aktualności operatu następuje  przez umieszczenie 

stosownej klauzuli w operacie  szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził. W związku z 

powyższym zwrócono operat Spółce, celem  potwierdzenia jego aktualności.  

W odpowiedzi na powyższe w dniu 19 stycznia 2011 r. Spółka  przesłała nowy operat sporządzony 

przez rzeczoznawcę w dniu 10 stycznia 2011 r. z ceną  26.480,00 zł.  

 

Po zapoznaniu się z treścią  nowego operatu  uznano, że treść operatu zawarta w nadesłanej kserokopii 

nie spełnia wymogów ustalonych w przepisach § 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 

września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia  operatu  szacunkowego (Dz. U. Nr 

207 poz. 2109 z późn. zm.). 

Do porównania przyjęte  zostały nieruchomości niepodobne do wycenianej.  

Rzeczoznawca badał rynek  nieruchomości  gruntowych niezabudowanych oraz stawek dzierżawnych 

nieruchomości komercyjnych o funkcji  handlowej i produkcyjnej, a nie rynku dróg.  

Ponadto stwierdzono, że jeżeli operat szacunkowy ma być podstawą do negocjacji ceny nabycia  

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, to operat  ten musi spełniać wymogi w tym przepisie 

ustalone. 

Organ administracji będący stroną przyszłej umowy ma obowiązek ocenić dowodową wartość operatu 

szacunkowego, zbadać czy przedłożona mu opinia o wartości jest  zupełna, logiczna i wiarygodna, w 

szczególności w odniesieniu do prawidłowości  określonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartości  

nabywanego prawa. 

Proces wyceny nieruchomości  powinien być poprzedzony wnikliwą analizą  rynku nieruchomości, w 

tym  wszechstronną  opartą na wszelkich dostępnych danych, analizą cen występujących na tym 

rynku. 

Zgodnie z § 36 ust.1 powołanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów przy określaniu wartości 

rynkowej gruntów zajętych pod drogi publiczne stosuje się podejście porównawcze  przyjmując ceny 



transakcyjne uzyskiwane przy sprzedaży gruntów na te cele. Jeżeli na rynku lokalnym takich 

transakcji nie było, to nie ma przeszkód aby do wyceny nieruchomości przyjmować ceny  transakcyjne  

uzyskiwane za nieruchomości  podobne na regionalnym rynku nieruchomości (§ 26 ust.1 powołanego 

rozporządzenia).   

Podstawą do rokowań w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej 

nieruchomości, może być tylko operat szacunkowy, który wykonany zostanie z obowiązującymi 

wymogami.  

W związku z powyższym pismem z dnia 10 lutego 2011 r.  zwrócona została dla Huty  kserokopia 

operatu szacunkowego dz. nr 397/51 wraz z  zastrzeżeniami, o których mowa wyżej.     

Po przeprowadzeniu analizy korespondencji, o której mowa powyżej w ramach dyskusji uznać należy, 

że nie ma podstaw do stwierdzenia opieszałości w postępowaniu Starosty Opolskiego w załatwieniu 

przedmiotowego wniosku o zbycie przez Hutę Małapanew ww. nieruchomości na rzecz powiatu 

opolskiego na cele drogowe. Podejmowane w sprawie czynności wynikały z zabezpieczenia interesów 

powiatu.  

Wnioskodawca był informowany o podejmowanych działaniach związanych z załatwieniem sprawy. 

Dlatego też skargę należy uznać za bezzasadną. 

 

 

 


