
załącznik do Uchwały Nr  232/XXXI/2009 
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia   30 grudnia  2009 roku 
 
 

Stanowisko Rady Powiatu w Kłobucku 
w sprawie skargi Pana Marka Praskiego na  Starostę Kłobuckiego 

 

W związku z pismem Wojewody Śląskiego KA/III/0553/86/09 RZ z dnia 18.11.2009r. 
dotyczącym skargi Marka Praskiego z dnia 6 października 2009 r. na uchwałę nr 215/XXIX/2009 
Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 września 2009r. podjętą w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego 
wskazującym nieprawidłowości w trybie rozpatrywania tej skargi. Całość zagadnienia została poddana 
ponownemu rozpatrzeniu. Rada Powiatu na sesji w dniu 30 grudnia 2009r. uznała skargę za 
nieuzasadnioną. 

     U z a s a d n i e n i e 

 Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Porozumienia zawartego w dniu 24 maja 1999 roku pomiędzy 
Powiatem Kłobuckim i Nadleśniczym Nadleśnictwa w Kłobucku, które obowiązuje i jest 
wykonywane od dnia 1 stycznia 1999 roku właściciel (współwłaściciel) działki leśnej ma obowiązek 
potwierdzenia swojego prawa własności przez Urząd Gminy, na terenie którego znajduje się wskazana 
działka lub przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Kłobucku. 
Porozumienie to obowiązuje od 10 lat i zastąpiło jedynie Porozumienie podobnej treści zawarte z 
Nadleśniczym przez byłego Kierownika Urzędu Rejonowego w Kłobucku  (Urzędy Gmin prowadziły 
wówczas ewidencję gruntów).  
Zgodnie z art. 220 Kpa organ administracji wydający decyzję w sprawie pozyskania drewna z lasu nie 
stanowiącego własności Skarbu Państwa nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie stanu 
prawnego znanego organowi z Urzędu bądź możliwego do ustalenia przez organ na podstawie 
posiadanej  ewidencji, rejestrów lub innych danych. 
Organem wydającym decyzję w sprawie pozyskania drewna jest Starosta - art. 14a ustawy z dnia 28 
września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.). Starosta jest również 
organem prowadzącym ewidencję gruntów- art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.). Organ wydający decyzję 
w sprawie pozyskania drewna dysponuje więc danymi właściciela (współwłaściciela) działki leśnej. 
Sprawa komplikuje się jedynie w sytuacji, gdy wymienione zadanie Starosty zostało przekazane do 
wykonania Nadleśniczemu Nadleśnictwa w Kłobucku. Nadleśniczy nie posiada dostępu do ewidencji 
gruntów i nie ma możliwości uzyskania danych z ewidencji bez uiszczenia opłaty z tego tytułu. 
W myśl art. 24 ust. 3 pkt 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego Nadleśniczy może otrzymać wypis 
z operatu jedynie odpłatnie. Nie ma środków na ten cel, a nie może obciążyć strony kosztami 
uzyskania wypisu. Środki takie nie mogą również zostać przekazane przez Powiat w ramach 
zawartego Porozumienia, bo nie mogą stanowić kosztów wykonywania powierzonego zadania. Nie 
ma również podstaw do obciążenia strony kosztami uzyskania wypisu z ewidencji gruntów na 
podstawie art. 262 Kpa. W przedstawionym stanie faktycznym  występuje  zatem brak spójności 
obowiązujących przepisów . Z jednej strony dla należytego zapewnienia  ochrony  własności  
działania Starosty i Nadleśnictwa  są  uzasadnione , a z drugiej strony  z punktu widzenia 
wnioskodawcy wycinki stawiane warunki są uciążliwe. W praktyce funkcjonowania porozumień  
skarga Pana  Praskiego jest pierwszym poruszającym  ten aspekt  procedury.  
Wydaje się, że liberalizacja  warunków  określonych  w „Instrukcji prowadzenia  nadzoru w lasach nie 
stanowiących  własności Skarbu Państwa ” nie jest wskazana ponieważ brak wymogu 
dokumentowania  własności mógłby  spowodować  wiele sytuacji  konfliktowych i być źródłem 
roszczeń innych właścicieli lasów .   
 
 
 
       Przewodniczący Rady Powiatu 

(-)Tadeusz Witt 

 
 
 
 


