Uchwała Nr 37/IV/2011
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 10 lutego 2011 roku
w sprawie skargi na działalność Marszałka Województwa Śląskiego, Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Kłobucku, Starosty Kłobuckiego i Wójta Gminy Lipie
dotyczącej spraw związanych z budową i użytkowaniem stawów rybnych w Zbrojewsku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 2, 3, 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Postanawia się przekazać skargę z dnia 15 listopada 2010 roku złożoną do Rady Powiatu w Kłobucku
w sprawach budowy i rozbiórki urządzeń wodnych oraz użytkowania stawów rybnych w Zbrojewsku:
1. Wojewodzie Śląskiemu w części dotyczącej Marszałka Województwa Śląskiego i Starosty
Kłobuckiego w zakresie wykonywania zadań należących do administracji rządowej,
2. Radzie Gminy w Lipiu – w części dotyczącej Wójta Gminy Lipie,
3. Sejmikowi Województwa Śląskiego – w części dotyczącej działalności Marszałka
Województwa,
4. Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego – w części dotyczącej działań ze strony
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłobucku,
5. Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego – w części dotyczącej postępowania
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kłobucku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie skargi na działalność Marszałka
Województwa Śląskiego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłobucku, Starosty
Kłobuckiego i Wójta Gminy Lipie dotyczącej spraw związanych z budową i użytkowaniem
stawów rybnych w Zbrojewsku

W dniu 17 listopada 2010 roku do Rady Powiatu w Kłobucku wpłynęła skarga dotycząca
postępowania lub działań ze strony organów administracji publicznej w przedmiocie ograniczenia
pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Kłobuckiego decyzją z dnia 24 lutego 2003
roku, samowoli budowlanej dokonanej przez użytkownika stawów rybnych w Zbrojewsku,
niewykonania decyzji nakazującej likwidację stawu „Nowy” i przywrócenia do stanu poprzedniego
działek położonych w Zbrojewsku zajętych pod budowę stawu i urządzeń piętrzących oraz
nieprawidłowego gospodarowania przez Starostę Kłobuckiego nieruchomościami Skarbu Państwa.
Skarga na Wójta Gminy Lipie dotyczy wydania decyzji o warunkach zabudowy z dnia
18 października 2010 roku obejmującej działki przewidziane pod budowę stawu oraz urządzeń
wodnych.
Zgodnie z art. 229 pkt 2, 3, 5 i 7 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi dotyczące
zadań lub działalności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach
należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rozpatruje wojewoda. W myśl art.
140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.)
wystawianie pozwoleń wodnoprawnych przez starostę należy do zadań z zakresu administracji
rządowej. Stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia, a także orzekanie o
przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego też należą do takich zadań. Gospodarowanie
nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostę to również zadanie z zakresu administracji
rządowej – art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Skargi na działalność wójta gminy rozpatruje rada gminy, a na
działalność zarządu powiatu oraz starosty – rada powiatu (poza zadaniami z zakresu administracji
rządowej). Skargi na działalność marszałka województwa rozpatruje sejmik województwa. Skargi
związane z wykonywaniem zadań przez wojewódzkich i powiatowych inspektorów nadzoru
budowlanego rozpatrują organy wyższego stopnia, a więc w tym przypadku odpowiednio Śląski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

