
          
 
 

Uchwała Nr 257/XXXIII/2010 
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia 28 kwietnia 2010 roku 
 

 
w sprawie skargi Pana Marka Praskiego na Starostę Kłobuckiego 

 
 
 
 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.) art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) 
 

 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 
Rada Powiatu w Kłobucku uznaje skargę Pana Marka Praskiego z dnia 23 czerwca 2009 roku na 
Starostę Kłobuckiego za uzasadnioną, co jest zgodne ze stanowiskiem, które stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
Traci moc uchwała Nr 215/XXIX/2009 Rady Powiatu  w Kłobucku z dnia 4 września 2009 roku w 
sprawie skargi Pana Marka Praskiego na Starostę Kłobuckiego zmieniona uchwałą Nr 232/XXXI/2009 
Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2009 roku. 
 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu w Kłobucku. 

 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 



załącznik do Uchwały Nr 257/XXXIII/2010 
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia 28 kwietnia  2010 roku 
 

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

 

 Pan Marek Praski w swojej skardze  z dnia  23 czerwca 2009 roku na Starostę Kłobuckiego 
przedstawił zarzuty dotyczące nałożenia na właścicieli lasów prywatnych obowiązku 
udokumentowania swojej własności poprzez uzyskanie zaświadczenia (wpisu na wniosku) z Rejestru 
Gruntów  Starostwa przy każdorazowym wniosku o pozyskanie drzewa oraz braku możliwości 
zwolnienia z tego obowiązku.  
Rada Powiatu w Kłobucku skargę rozpatrzyła i uznała ją za nieuzasadnioną. 
 Wojewoda Śląski nie podzielił stanowiska zawartego w uchwale Rady Powiatu Nr 
215/XXIX/2009 z dnia 4 września 2009 roku i uchwale 232/XXXI/2009 z dnia 30 grudnia 2009 i 
zwrócił się o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
  
 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, Katastru 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. Strona nie może jednak ponosić kosztów, które nie wynikają z jej winy. 
Żaden z wymienionych  przepisów nie nakłada na stronę obowiązku dostarczenia zaświadczenia 
stwierdzającego tytuł prawny do dysponowania działką leśną. Organ administracji nie powinien zatem 
żądać takiego zaświadczenia. 
Aktualnie od dnia 15 marca br. aneksem zmieniono „Porozumienie zawarte w dniu 24 maja 1999 roku 
pomiędzy Powiatem Kłobuckim i Nadleśniczym Nadleśnictwa w Kłobucku. Zmienione 
„Porozumienie” nie przewiduje obowiązku przedstawienia zaświadczenia z rejestru ewidencji gruntów 
i budynków Starostwa w celu udowodnienia własności działki leśnej. 
 Skargę więc należy uznać za uzasadnioną. 
W chwili złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia przez Pana Marka Praskiego obowiązywało 
„Porozumienie” z 1999 roku, które nakładało na strony obowiązek przedstawienia  zaświadczenia. 
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