
UCHWAŁA NR XXIV/170/13 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 19 lutego 2013 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 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 

przeprowadzeniu przez Komisję Rewizyjną postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi złożonej 

przez Pana Jana Mikulę na Starostę Opolskiego, Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje; 

 

§ 1 

 

Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez Pana Jana Mikulę, na Starostę Opolskiego, 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. 

 

 

Przewodniczący Rady 

  Powiatu Opolskiego 

    Stefan Warzecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Załącznik do 

Uchwały Rady Powiatu 

               Opolskiego Nr XXIV/170/13 

z dnia 19 lutego 2013 r. 

 

Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na Starostę Opolskiego. 
 

 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2013 roku, w związku ze skargą 
złożoną przez Pana Jana Mikulę, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające w sprawie zarzutów 

poruszanych w skardze ustaliła, co następuje: 

 

W dniu 6 grudnia 2012 r. do Starostwa Powiatowego w Opolu wpłynęła skarga Pana Jana 

Mikuli zam. w Zagwiździu, skierowana do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie aktualizacji 

operatu ewidencyjnego w odniesieniu do działek nr 199 i 201 km. 8 obręb Stare Budkowice. 

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że na zlecenie 

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu uprawniony geodeta opracował 

operat dotyczący wymienionych nieruchomości. Operat ten został przyjęty do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego i na jego podstawie w dniu 24.03.2011 r. wynikające z niego zmiany 

wprowadzone zostały do ewidencji gruntów i budynków. Operat powyższy opracowany został w celu 

wydzielenia gruntów zajętych pod ciek wodny Młynówka Budkowiczanki przy założeniu, że jest to 

kanał płynący w korycie sztucznym.  

W wyniku skargi złożonej 19.10.2011 r. przez Pana Jana Mikulę, Wojewódzki Inspektor 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu w piśmie z dnia 28.11.2011 r. nr 

WINGiK.7210.14.2011.BMU stwierdził, że przedmiotowy operat nie może stanowić podstawy 

ujawnienia zmian w ewidencji gruntów i budynków, polecając równocześnie usunięcie z bazy danych 

ewidencji gruntów i budynków oraz z treści mapy zasadniczej danych z wyżej wymienionego 

opracowania dotyczącego działek o nr nr 199, 201, 1507/200  i 1508/200 km. 8, obręb Stare 

Budkowice, oraz zaktualizowanie ich o dane wynikające z poprawnie sporządzonego operatu, do 

czego uprawniony geodeta został zobowiązany. Główną przesłanką przyjętą przez WINGiK, która 

stanowiła podstawę uznania tego operatu za wadliwy była okoliczność, że Młynówka Budkowiczanki 

jest ciekiem naturalnym, a  zatem przy pracach geodezyjnych należy stosować przepisy ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 ze zm.), a nie ustawy z dnia 21sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.). 

W związku z powyższym wniosek Pana Jana Mikuli z dnia 30.11.2011 r. o wydanie wypisu z 

rejestru gruntów i kopii mapy ewidencyjnej dotyczący działki 1526/200, został załatwiony odmownie 

– postanowieniem z dnia 05.12.2011 r. nr GK.6640.2.114.2011.GZZ. Na postanowienie to zażalenia 

nie złożono. 

O wycofaniu opracowania dotyczącego podziału działek, pismem z dnia 25.01.2012 r. nr 

GK.6640.3.43.2011.GZZ powiadomiono Gminę Murów i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Opolu. 

W dniu 02.02.2012 r. do Rady Powiatu Opolskiego wpłynęła skarga Pana Jana Mikuli na 

bezczynność Starosty Opolskiego w odniesieniu do realizacji zadań związanych z podziałem 

nieruchomości stanowiących jego własność, które objęte były opracowaniem usuniętym z zasobu 

geodezyjnego. Skarga ta przekazana została według właściwości do Wojewody Opolskiego.  

Skarga powyższa uznana została w części za zasadną w piśmie Wojewody Opolskiego z dnia 

07.03.2012r. nr NK.V.1410.11.2012.  

W związku z tym Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu 

w piśmie skierowanym do Starosty Opolskiego z dnia 07.03.2012 r. nr WINGiK.7220.10.2012.BMU 

wskazał na konieczność dokonywania aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków 

niezwłocznie po uzyskaniu przez Starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych 

ewidencyjnych.  

Dokumentów takich Starosta Opolski nie uzyskał do chwili rozpatrywania skargi. Przyczyną 
niepodjęcia z urzędu działań związanych z aktualizacją operatu ewidencyjnego dotyczącego 



nieruchomości opisanej w skardze było przeświadczenie, że polecenie Opolskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zostanie przez uprawnionego geodetę 
wykonane i nowe opracowanie będzie stanowić podstawę dokonania zmian w operacie ewidencyjnym. 

Uprawniony geodeta poinformował WINGiK w Opolu w piśmie z dnia 28.01.2012 r., że nie wykona 

nowego opracowania bo poprzednie uważa za wykonane prawidłowo. Równocześnie WINGiK 

przyznał, że nie ma prawnych możliwości wyegzekwowania od geodety sporządzenia nowego 

opracowania, zatem konieczna jest aktualizacja tego operatu ewidencyjnego w postępowaniu 

prowadzonym z urzędu ze środków budżetowych.  

Realizując nowe ustalenia Geodeta Powiatowy wystąpił w dniu 20.03.2012 r. do 

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu o wyjaśnienie jaki charakter ma 

ciek wodny Młynówka Budkowiczanki, czy jest to ciek naturalny powstały w wyniku naturalnego 

zajęcia gruntu przez wody płynące, czy też powstał w wyniku działań inwestycyjnych jako kanał 

sztuczny.  

W piśmie z dnia 27.03.2012 r. nr MP-2204/1/19/1296/2012 Dyrektor WZMiUM stwierdza, że 

nie może wypowiedzieć się w tej kwestii. 

Na ponowne pismo Geodety Powiatowego z 30.03.2012 r. Dyrektor WZMiUW odpowiedział, 

że Młynówka Budkowiczanki nie figuruje jako kanał.  

Odmienny pogląd tego cieku przedstawił Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Opolu w piśmie z dnia 10.04.2012 r. nr OŚ.6344.7.2012.ZW w którym stwierdza, że 

Młynówka Budkowiczanki jest ciekiem sztucznym – kanałem i dla takiego cieku nie ustala się linii 

brzegu. 

W kolejnym piśmie z dnia 21.05.2012 r. nr KE051/52a/3144/2012 dyrektor WZMiUW w 

Opolu stwierdza jednoznacznie, że Młynówka Budkowiczanki jest ciekiem naturalnym, zgodnie z 

postanowieniami art. 9 ust. 1 pkt 1c ustawy – Prawo wodne. Stanowisko to skutkuje, że uprzednio 

musi być ustalona linia brzegu tego cieku na działkach nr 201, 1507/200 i 1508/200 km. 8, obręb Stare 

Budkowice, stanowiących obecnie własność Pana Jana Mikuli.  

W dniu 04.04.2012 r. zostało z urzędu wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 

aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do działki nr 201 km 8 stanowiącej 

własność Jana Mikuli na granicy z działką nr 199 stanowiącej własność Gminy Murów. 

Zawiadomienie skierowane zostało do wszystkich stron.  

Równocześnie podjęto działania związane z wyłonieniem wykonawcy tej pracy geodezyjnej. 

Oferta na wykonanie prac została skierowana do 9 jednostek wykonawstwa geodezyjnego i ogłoszona 

na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opolu.  W terminie określonym w ofercie żadna 

jednostka nie zgłosiła chęci wykonania tej pracy. Dodatkowe negocjacje przeprowadzone z 

wykonawcami również nie wyłoniły wykonawcy – o zaistniałej sytuacji poinformowano 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Dodatkową okolicznością 
uniemożliwiającą przeprowadzenie aktualizacji jest fakt, że działka nr 199 stanowiąca w części drogę 
a w części ciek wodny, decyzją Wojewody Opolskiego została w całości skomunalizowana na rzecz 

Gminy Murów mimo, że według aktualnych ustaleń w części zajętej przez ciek wodny Młynówka 

Budkowiczanki winna pozostać własnością Skarbu Państwa.  

W związku z tym Wojewoda Opolski pismem z dnia 25.06.2012 r. wystąpił  do Ministra 

Administracji i Cyfryzacji o podjęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 

Wojewody Opolskiego z 17 września 1991 r. w części dotyczącej działki nr 199 km. 8. Postępowanie 

takie zostało podjęte  10.08.2012 r. i Ministerstwo Administracji  i Cyfryzacji zażądało od Starosty 

Opolskiego nadesłania wypisów z rejestru gruntów i budynków dotyczących działki nr 199, które 

niezwłocznie przesłano. 

Po stwierdzeniu nieważności wymienionej decyzji Wojewody Opolskiego nastąpi zmiana 

strony postępowania, w miejsce Gminy Murów wystąpi Skarb Państwa. Okoliczność ta jest przesłanką 
uzasadniającą zawieszenie postępowania w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego. 

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania wszczętego z urzędu wydane zostało w dniu 

21.08.2012 r.  

W skardze do Ministra Administracji i Cyfryzacji Pan Jan Mikula podważa zasadność 
zawieszenia postępowania i żąda niezwłocznego przeprowadzenia aktualizacji operatu ewidencyjnego. 



Szczególnie skomplikowany charakter sprawy i występowanie w jej toku coraz to nowych 

okoliczności nie dają podstawy do zarzutu bezczynności organu bądź przewlekłego prowadzenia 

postępowania.  

Pan Jan Mikula złożył również w dniu 16.08.2012 r. dwie skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu. Przedmiotem skarg była bezczynność  i przewlekłe prowadzenie 

postępowania. 

Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania została przez Sąd odrzucona 

postanowieniem z dnia 29 października 2012 r. 

Sprawa bezczynności była rozpatrywana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu na 

rozprawie w dniu 20 grudnia 2012 r.                                   

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oddalił skargę złożoną przez Pana Jana Mikulę na 

bezczynność organu w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego. W ocenie Sądu przedmiotowa 

skarga była nieuzasadniona, co zostało stwierdzone w ustnym uzasadnieniu wyroku na rozprawie. 

Odpisu wyroku do chwili rozpatrywania skargi nie otrzymano. 

Biorąc powyższe pod uwagę skargę należy uznać za bezzasadną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


