
UCHWAŁA NR VI/30/15 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 19 marca 2015 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi 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 2013 r. poz. 595 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 

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

Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) po przeprowadzeniu przez Komisję Rewizyjną 
postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi ………………………… na działalność 
Starosty Opolskiego, Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uznaje się za bezzasadną skargę ………………………., na działalność Starosty Opolskiego, 

z przyczyn omówionych szczegółowo w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego do poinformowania 

skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

  Powiatu Opolskiego 

 

                Stefan Warzecha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do  

Uchwały  Nr VI/30/15 

Rady Powiatu Opolskiego  

z dnia 19 marca 2015 r. 
 

UZASADNIENIE 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opolskiego 
 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 3.03.2015 r. ustaliła, co następuje: 
 

1. Starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej w zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z 

późn. zm.) ustala  linię brzegu, w drodze decyzji, na wniosek mającego interes prawny lub 

faktyczny. 

2. Uprawnienie do złożenia wniosku j.w. przysługuje każdemu obywatelowi, lub instytucji, jako 

właścicielowi nieruchomości przyległej do wód powierzchniowych płynących, jak i 

właścicielowi gruntów pokrytych tymi wodami.  

3. Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,  

zwrócił się z wnioskiem z dnia 10.03.2014 r., do Starosty Opolskiego w sprawie wydania 

decyzji ustalającej linię brzegu na prawym i lewym brzegu rzeki Brynicy od km 22+515 do 

km 23+154 w m. Brynica gm. Łubniany. Do wniosku dołączono dokumenty, między innymi: 

„Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Brynicy w km 22+515 – 23+154 

(brzeg prawy i lewy) od gruntów przyległych”.  

4. Starosta Opolski pismem z dnia 31.03.2014 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia 

wniosku. Stosowne dokumenty dostarczono do Starostwa Powiatowego w Opolu.  

5.  Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa, Starosta Opolski zawiadomił strony postępowania 

administracyjnego o wszczęciu postępowania, pouczając o możliwości zapoznania się z 

dokumentacją oraz wniesienia uwag i zastrzeżeń w wyznaczonym terminie.  

 Z powyższej możliwości żadna ze stron, w tym …………………… nie skorzystała. 

6. W dniu 18.06.2014 r. Starosta Opolskim zawiadomił strony o zakończeniu postępowania 

administracyjnego informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, jak 

również wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań 
(wspomniane pismo ……………………. otrzymała w dniu 23.06.2014 r.). Z powyższej 

możliwości żadna ze stron postępowania nie skorzystała. 

7. Starosta Opolski po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem 

zainteresowanych stron decyzją w części: 

a) ustalił linię brzegu na wnioskowanym odcinku cieku,  

b) umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe.  

8. Od powyższej decyzji, pismem z dnia 11.07.2014 r., odwołanie do Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosła …………………………….. wskazując, 

że decyzja Starosty Opolskiego pozbawia jej prawa własności nieruchomości. 

9. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu po przeprowadzeniu 

postępowania administracyjnego z udziałem zainteresowanych uchylił w całości decyzję 
Starosty Opolskiego przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia.  

10. Starosta Opolski ponownie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w zakresie 

wynikającym z decyzji Dyrektora RZGW we Wrocławiu.  

11. Wniosek Dyrektora Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu nie został 

uzupełniony w terminie, w zakresie wynikającym z ww. wezwania, Starosta Opolski nie miał 

uprawnień do wydania decyzji i pismem nr OŚ.6330.1.2014.ZW z dnia 18.12.2014 r. 

pozostawił sprawę bez rozpoznania. Pismo w tej sprawie zostało skierowane do wszystkich 

stron postępowania, w tym do …………………….. 

12. ……………………. otrzymała w dniu 19 stycznia 2015 r.  wyjaśnienia w tej sprawie.  

13. W związku z uchyleniem przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu decyzji Starosty Opolskiego 

stan faktyczny jak i formalno-prawny nieruchomości należącej do …………………… nie 

uległ zmianie w stosunku do stanu sprzed wniosku Dyrektora WZMiUW w Opolu, a zatem 

nie ma podstaw prawnych do przyznania odszkodowania skarżącej. 
 

Po przeanalizowaniu całości sprawy oraz wysłuchaniu stron postępowania skargowego skargę 
na Starostę Opolskiego należy uznać za bezzasadną. 


