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Proto
z kontroli
Starosty G

Jednostka kontrolowana: Starosta Grudziądzki
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz
Regon: 8]II223I0
NIP:876-20,06-399

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Marek Szczepanowski - Starosta

Grudziądzkt.

Kontrolę przeprowadził:

Stanisław Kurek - ekspert w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego

Urzędu Wojewódzkiego, działający na podstawie upoważnienia Nr 47112010 z dnta

7 czerwca2Ol0 r. wydanego z upoważnienia Wojewody przez Panią Agnieszkę Makara -
Dyrektora WydziałuNadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

4. Kontrola została przeprowadzoluaw dniach: od 8 czerwca do 8lipca 2010 r- ZPtzerwą
w dniach: 11,17,18,24,25 czerwca, I,2|\pca 2010 r.

5. Przedmiotowy zakres kontroli obejmuje wybrane zagadntenta z ustaw:

a) o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

b) Prawo łowieckie,
c) Prawo wodne,
d) o lasach,
e) o gospodarce nieruchomościami,

0 Prawo geologiczne t gornicze,
g) zńatwianie skarg i wniosków.

6. Okres objęty kontrolą: 2009 r.

7. SkróĘ uĘte w protokole:

Ilekroó w protokole jest mowa o:

,,Wojewod Zię" - należy pTZęZto rozumieć Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
',,,tJriędri" 

Wojewódzlim"- na\eży przeż to rozumieć Kujawsko-Pomorski Urząd

Wojewódzki w Bydgo szczy,
3) ,,Starostwie" _należy przezto rozumieć Starostwo Powiatowe w Grudziądzu,

1.

2.

3.

U

1)

2)



+

\

ł l .-Radzie" - na|eży przez to rozumieć Radę Powiatu Grudziądzkiego,
5 ) .-Statucie" - należy przez to rozumieć Statut Powiatu Grudziądzkiego,
6l ..Regulaminie organizacyjnym" - należy przęz to rozumieć Regulamtn organizacyjny

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu,
7) .,Staroście" - należy przez to rozumieć Starostę Grudziądzkiego,
8) ,,ustawie o samorządzie powiato!\rym - należy ptzęz to rozumiec ustawę z dnl,a 5 czerwca

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z200I r. Nr 142, poz. 1592 zpoźn. zm.),

9) ,,Kpu" - na\eży przęz to rozumieć ustawę z dnta 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz.I07I zpoźn. zm,),

1 0) ,,Prawie wodnym" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 8 lipca 200I r. Prawo wodne
(Dz. U. Nr 115,poz.1229 zpóżn, zm.),

11),,ustawie o lasach" należy przęz to rozumieć ustawę zdnta 28 września1991r. o lasach
(Dz.U. z2005 r. Nr 45, poz. 435),

12),,ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych" na|eży ptzęz to rozumieć ustawę z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z2004 r. Nr 121 ,poz.7266
zpożn. zm.),

13),,Prawie łowieckim" należy przęz to rozumieć ustawę z dnta 13 pażdziernika 1995 r.
Prawo łowieckie (Dz.U. z2005 r. Nr 127, poz.1066),

l4),,ustawie o gospodarce nieruchomościami" należy przez to rozumieó ustawę z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z2004 r, Nr 261,poz.2603
zpożn. zm.),

15),,instrukcji kancelaryjnej" należy przez to rozumieć rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnta 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów
powiatu (Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1074 zpoźn. zm.).

[. Ustalenia kontroli.

'|. Organizacja i funkcjonowanie Starostwa.

W okresie objętym kontrolą Starostą Grudziądzkim był Pan Marek Szczepanowski
wybrany przez Radę Powiatu Grudziądzkiego w dniu 7 grudnia 2006 r, - uchwała nr

1111112006 - fdowód: akta kontroli strona 1].

Statut.

Statut zostń uchwalony przęz Radę Powiatu Grudziądzkiego w dniu 22 grudnia 1998

r. uchwałą Nr IIIlI4l98. Przedmiotowa uchwała opublikowana została w Dzienniku
Urzędowym Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego z 1999 r. Nr 14, poz.70. Statut został

opracowany na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Statut

jest przechowywany w teczcę aktowej opisanej: ,,OR.0110 Statut Starostwa, kat. arch. A".

Do statutu zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady:
- ff IY16199 z dniaż9.0I.1999 r.,
- nr XIII/3Il99 z dnta28.I2.I999 r.,

- nr XXIl4l200I z dnta28.03.200l r,,

- nr XXV/18l200I z dnta 30.08.2001 r.,

- ff XXXlIżl2)jż z dnia26.04.2002 r.,

- nr IIlI3l2002 z dnta9.12.2002 t.,



- n_r XIIIl4l2004 z dnta 4.02.2004 r.,
- nr YIB|D007 z dnia 19.06,2007 r.,
- m XX]1,7lż009 zdnta 30,06.2009 r.

Regulamin organizacyjny.

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Grudziądzu został uchwalony
przez Radę Powiatu Grudziądzkiego w dniu 29.12.2005 r. - uchwała nr XXVII^I15712005 -
[dowód:jednolity tekst - akta kontroli strona 2-28l.

Regulamin określa zasady organtzacji i funkcjonowania Starostwa w tym:
- organizację Starostwa,
- zadania i kompetencje Starosty, Wicestarosty, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu,
- zadantawspólne komórek organtzacyjnych,
- podstawowe zakresy działania wydziałów,
- tryb przyjmowania, rozpatrywania t zńatwtania skarg i wniosków,
- organizowanie działalności kontrolnej,

5 - zasady podpisywania pism,
- zasady postępowaniaprzy oplacowywaniu aktów prawa i ich ewidencja.

W kontrolowanym okresie w Starostwie funkcjonowały następujące komórki
organizacyjne, stosującę przy oznaczaniu akt symbole:
l) Wydział Organizacyjny - OR,
ż) Wydział Finansowy - FN,
3) Wydział Architektury i Budownictwa - AB,
4) Wydział Geodezji,J(artografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - GN,
5) Wydział Ochrony Srodowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej - OS,
6) Wydział Komunikacji - KD,
7) Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji t Zamowrcń Publicznych - PR,

- fdowód: akta kontroli strona 3].

Do regulaminu organizacyjnego zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady:
- uchwałarlrYIl32l2007 z dnia 19.06.2007 r,,

- uchwała nr XX/18lż009 z dnla 30.06.2009 r,,
\ - uchwała nr XXV/4 ]2OIO z dnia t7.03.2OIO r.

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.

W Starostwie prowadzony jest od 1999 r, rejestr wydanych upowaznień
i pełnomocnictw, opisany: ,,OR.0115 Rejestry wydanych upowaznień i pełnomocnictw - kat.

arch. B-10". Do końca okresu kontrolowanego wydano łącznte 209 upoważnteń. W 2010 r.

wydano 8 upoważnień. Wśrod wydawanych upoważnień dominują upoważnienia do kontroli
jednostek podległych, pobierania i zdau,ania kluczy. Zgodnie z § 10 ust, 2 regulaminu

w czasie nieobecności Starosty, lub niemożności wykonywania swojej funkcji, zadania

i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta - fdowod: akta

kontroli strona 4].

Upowaznienia Starosty do zŃatwiania spraw w jego imieniu posiadająm.in.:



t

p, Edward Wiatrowski - Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami - upowaznienie: OR.OII4-1l99 z dnta 11.01.1999 r. do

zŃatwianta w imieniu Starosty spraw i wydawanta decyĄt administracyjnych z za|<resl

zadańustalonych dla Wydziału GN - [dowod: akta kontroli strona 29],

p. Zbigniew Preuss - inspektor - upoważniento. OR.O1I4-9l04 z dnia 1.06.2004 r. do

załatwianta spraw i podpisywania pism z zahesu zadan ustalonych dla Wydziału GN.
Upoważnienie nie obejmuje wydawania i podpisywanta decyzji administracyjnych -
[dowód: akta kontroli strona 30],

p. Kazimierz Sobótka - Kierownik Wydziału Ochrony Srodowiska, Leśnictwa, Rolnictwa
i Gospodarki Wodnej - upowaznienie: OR.OII4-7l04 z dnia I.06.2004 r. do załatwiania w
imieniu Starosty i wydawanta decyzjt administracyjnych z zahesu zadafi ustalonych dla

Wydziału OS - fdowod: akta kontroli strona 31],

p. Michał Kosowicz - inspektor - upowaznienie OR.O1l4-22l09 z dnia2,09.ż009 r. do

załatwtanla w imieniu Starosty i wydawania decyzjt administracyjnych z zakresll zadań

ustalonych dlaWydziału OS - [dowód: akta kontroli strona 32],

p. Agnieszka Za-wadka - inspektor w Wydziale OrgantzaĄl - upowaznienie: OR.0114-

\Il04 z dnia 26.01.2004 r. do przyjmowania skarg i wniosków zgłaszanych przez

obywateli - fdowód: akta kontroli strona 33].

Rejestr upowaznień do wydawania decyzji t zaŁatwiania spraw w imieniu StarostY

zaw|ęra następujące rubryki: 1p., imię i nazwisko, stanowisko, zaktes upoważnienia, data

wydani a up oważnie nia, data c o fnię ci a upowaznienia, uwagi,

ż. Terminowość załatwiania skarg i wniosków.

procedurę przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków przęZ organy i jednostki

otgantzacyjne samorządu terltorialnego reguluje dział VIII Kpa oraz rozporządzenie RadY

Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 t. w sprawie organizacjt przyjmowania t rczpatrywania

skargi i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz.46). Na podstawie § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia

p.ry1111o*u.rie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej

komórce or gantzacyjnej lub imiennie w znaczonym pracownikom.

Realizacja zadah w przedmiotowym zakresie została przypisana do realtzacji Wydziałowi

Organizacyjnemu. Zgodnie z § 14 pkt 2 lit. j, k regulaminu:

. prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analtz,

o przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów

ze Starostą i Wicestarostą

- [dowód: akta kontroli strona 7].

Tryb ptzyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków został okreŚlonY

w rozdziale 6 regulaminu,

- [dowod: akta kontroli strona 24-ż6].

\
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przedmiotowe zadania zostały powierzone imiennie do rcalizacjt P. Agnieszce

Zalvadka _ zakres czynności cz.II _ [dowód: akta kontroli strona 3 5],

Inibrmacja o dniach i godzinach przyjęć przęz kierownictwo Urzędu w splawach skarg

i rr,niosków umieszczon a została ,ru'iubli.y ogłoszeń w siedzibie oTaz na stronach

internetowych Urzędu.

stwierdzonoprowadzeniewlJrzędzie,":Hlł",ffi 
ńffi :?J§,1'3 

j"H'"T,:'Hi#?3
lecenia załatwrcnia, oznaczenie jednostki

po załatwteniu, sposób zńatwtenia,
omiono o załatwieniu skargi, uwagi,

3. kontrola realizacji zad,ail zleconych oraz kontrola porozumień w sprawie

wykonywa nia zadift publicznych z zakresu administracj i rządowej.

3.1.Wybranezagadnieniawzakresiegospodarkinieruchomościami.

Na podstawie art. li i art, 23 ust, 1 ustawy o gosp em

reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gosĘ9 są

starostowie, wykonujący zadanie , zu&esu adminińaój 43

ust. 2 i 4, art. 5I, ai-. 57 ust. 1, ań. 58_60 otaz art, 6Oa), a w szczególności:

.ewidencjonująnieruchomościzgodniezkatastremnieruchomości;

eniem \ub zniszczeniem ;

m nalezno ści za nieruchomości udostępniane

leżności;

. współpracują z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują

nieruchomościami skarbu panstwi a także z właściwymi jednostkami samorządu

terytorialnego:
. zbywająoraz tabywają za zgodąwojewody, nieruchomości wchodzące w skład zasobu,

z zastrzężęniem art, 1 7;

. wydzier żawialą wynajmują t użyczająnieruch,omości wchodzącę w skład zasobv, pIzy

na czas oznaczony dł

; zgodawojewody jest

oztaczony do 3 iat s

przedmiotem jest ta sama nieruchomośc;

. podejmują czynności w postępowaniu sądowym, w szczegóIności w sprawach dotyczących

własności lub innych pru* ,r"łro*Y"t, na nieruchńości, o zapłatę na|ężności za

korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy \ub użyczenia,

ostwierdzenienabyciaspadku,ostwierdzenienabyciawłasnościnieruchomościprZęZ

j

zastedzenie,
o składają wnioski o założęnte

o wpis w księdze wieczystej,
księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz

zgodnte z § 17 pkt 1 regulaminu organizacyjnego zadania starosty w zakresie

gospodarow ana ,asoberr nieruchomości skarbu państwa realizowanę są przez wydział
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Geodezj i. Karto grafii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami :

o w, zakresie gospodarki nieruchomościami:

a) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomo ści oraz zasobu nieruchomości skarbu

Państwa,
b) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu

i skarbu państwa,

c) prowadzenie spraw zwtązanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania

nieruchomości gruntowych,

d) naliczanie i aktializacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządl,

e) opiniowanie |odziału .ri.r.r"ho-ości stanowiących własność Skarbu Państwa

dokonywanychz urzędu,
9O,
i przeprowadzanie na nieruchomości

wieczysty nte wytaztŁ na to zgody,h) ,ffi -l.:i""'f'T;1,^Jż
llub azlłnato zgody,

w przypadku siły
szkody,
ruchomości,
w księdze wieczystej

gi wieczystej prawa własności nieruchomości

em zgody na nadanie resztówki,
adaniu na własność nieruchomości,

nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu

arbu Państwa przeznaczonych w miejscowych

planachzago
q) prowadzenie

decyzjt o

spółdzielniom, osobom ftzycznym,

organtzacyjnym oraz o przekazaniu t

Państwa,
r) prowadzenie spraw związanych

zarządu gruntow stanowiących
z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego

*łu.rroSó Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty

roczneJ,
s) prrygoio*ywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej
' w 

- 

iarządzie organow wojskowych, uznanej za zbędną

i bezpieczeństwa państwa,

części pozostającej
na cele obronności



2)

3)

4)

5)

6)\

t) prowadzen z wydawaniem na wniosek organu wojskowego

decyilt o z karbu państwa nazakwatęrowanie przejściowe;

- [dowód: 13],

EwidencjaprowadzonaptzezWydziałzostałaopartanaicznych.
Według stanu na 1.01.2009 r. _ teczka'ukto*u opisana: ,,GN,70 majątku

Skarbu Państwa poro.'u3ą..go w gestii starost}" - 1dowód: akta k l

Segregator Zawleratęczktaktowe z wydrukami *1. stanow pocZąWSZy od 1,01,2001

r. Prowadzona ewidencj a zaw\era następujące dane dotyczące nieruchomości Skarbu

Państwa:

res, działka tr, położenie, gmina, powlerzchnia (ha),

:or:,x"gx ;T#H;, :*" " 
r o czna, p o wi erzchni a

W przypadku użytkownikow wieczystych gruntow Skarbu Państwa ewidencja 7,aw\ęra"

eszkalnymi: (nr
gospodarczymi:
garażamt, plac

aroczna.

Zgodniez WW. ewidencjąwg stanu na 1.01 .żO09 r. w gestii Starosty znajdowało się:

. mienie skarbu państwa:

t) grunty Skarbu państwa oddane w użytkowanie wieczyste (irrmY) -26 PozYcjt,

|owiórrchnia gruntów ogółem: ż91,4218 ha,

grunty Skarbu państwa oddane w użltkowanie wieczyste (osoby ftzYczne) - 18 PozYcji,

|owierzchnia gruntów ogółem: 9,3059 ha,

grunty skarbu państwa oddane w trwały zarząd- 3 pozycje, powierzchnia gruntow

ogółem: 43,4789ha,

v,rykazużytkowników wieczystych gruntów w m, Okonin -20 pozycjl,

Wkazuży,tkowników wieczystych gruntów w m, Mełno - 119 pozyilt,

wykaz uzltkowników
pozycjt,

wieczystych gruntow w m. Mełno i Gruta (Cukrownia Mełno) - D

7)

8)

1)

wykazużlkowników wieczystych gruntów w m,

vrrykazuzytkowników wieczystych gruntów w m,

zasób nieruchomo ści skarbu p aństwa:

wkaz gruntów Skarbu Państwa na których znajdilą

Siaro.Ńo - 4 pozycje. powierzchnia gruntów ogółem:

Ewidencja obejmuje: lp,,

najemcy.

ż) Zasob nieruchomości Skarbu

powierzchnia gruntów o gółem:

Gruta (budynek 3 i4) - 7 pozycjl,

Gruta (po PKP) - 4 pozycje,

się budynki administrowane ptzęz

1,8500 ha,

nr działki, połoźenie, nr budynku, powierzchnia, zabudowa,

Państwa (grunty nie rozdysponowane) - 4 pozycje,

1,8405 ha.
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Er,videncja obejmuje: 1p., ff działkt,
zabudowa, przeznaczenie w planie lub
zago spo darowania przestrzenne go gminy,

położenie, powierzchnia, księga wieczysta,

zapis w Studium uwarunkowań i kierunków
uwagi (nr teczki).

Sprawdzeniu poddano wybrane losowo tęczkt aktowe dotyczące uzytkowników

t zarządcow nieruchomo ś ci :

_ Użytkownik: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych ,,Przyjażń" w Płocku,

Działkinr 135/1 i2ż4lI o powierzóhntO,żO47 ha dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu

prowadzi księgę wieczystąnr 14466. Dokumentacjazawtera: operat szacunkowy wartoŚci

nieruchomości określający jej wartośó na 13.000 zł z dnia 30,09,ż007 r, Starostwo

pismem: GN.7013-24l03l09 z dnia I za

r.,rYko*u.rie wieczyste nieruchomości %)

z terminem płatności do 31 marca każdego Sty

p. Edward Wiatrowski - Kierownik WydziŃl. Zvłrotne poŚwiadczenie odbioru z dnia

26.0I.2009 r. PERN płock pismem z dnla ż9,05.2OO9 r. wystąpił o zmniejszenie

procentowej stawki opłaty rocŻnej z 30ń na 70ń na podstawie art. 72 ust. 3 pkt 4 zgodnie

z art.6 pkt 2 ustawy o- gospodarce nieruchomościami. Po rozpatrzeniu ww. Starosta

pismem: GN.7013-24lBlÓ9 z dnia 26.06.2009 r, ustalił wysokoŚĆ opłaty rocznej

w wysokości 130 zł. pismo zawięra pouczenie o możliwoŚci złożenia odwołania

w terminie 30 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, Zwrotnę

poświadczenie odbioru z dnia29.06-2009 r.

_ Uży.tkownik: Tp Emi Tel Region Gdańsk. Działktm 435,436 i 437 o powierzchni 0,5945

ha dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeżnie prowadzi księgę wieczystą nr 9990,

Dokumentacja zawlera,. operat szacunkowy wartości nieruchomoŚci okreŚlającY jej

wańość na 26.000 zł. Starostwo pismem: GN.70i 3-5lO3lO9 z dnia 19.01.2009 r. okreŚliło

wysokość opłaty roczne1 za uzytkowanie wieczyste nieruchomoŚci Skarbu Państwa

w wysokoś ći zóo zł z tórmtnem płatności do 31 marca kazdego roku. Pismo PodPisał

z upowaznienia starosty p. Edward wiatrowski _ kierownik wydziału, zwrotnę

poświadczenie odbioru z dnl,a26.01,2009 r,

_ Zarządca: Komenda Wojewodzka Policji w Bydgoszczy. Dzl,ałka nr 395 o powierzchni

0,1463 ha dla której Sąó Reionowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr ż7000

oraz dztŃka nr 29ś o po*ió.r"hni 0,0585 ha dla której Sąd Rejono\W w Wąbrzeżnte

prowadzi księgę wie"rystą nr 17998. Dokumentacja zawtera: operat szacunkowY wańoŚci

nieruchomości lkreślają"y i.t wartość odpowiednio na ż16.200 zł oraz na 159,300 zł,

Starostwo pismem: cŃ.zor3-5106110 z dnia 6.01.2010 r. określiło wysokoŚc oPłatY

rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w wYsokoŚci 375.50 zł

z terminem płatności do 31 marca każdego roku. Pismo podpisał z upoważnienia StarostY

p. Edward iviatrowski - Kierownik Wydziału. Zwrotne poświadczenie odbioru z dnia

1 1.01.2010 r.

Wy gasz e ni e trw ał e go z ar z ądu.

Segregator: ,,GN.7012 Dzierżawa, najem, użyczente lub oddanie w trwały zaruąd

majątku s[ń" parrstwa 2OO9". Spis spraw ziwięra7 zaptsów. Sprawdzeniu poddano teczkę

aktową zpoz.3:

. Teczka aktowa: ,,GN.7012_3/09 Wygaśnięcie trwałego zarządu Ministerstwa obrony

b

3
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\arodowej do nieruchomości położonej w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz _ działki 243lż

1,142lż dla których Sąd Rójonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr

TolU/00O00110/Ó5. Rejonow} Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy pismem z dnia

|3.07.ż0O9 r. - wpływ t1.ol.zoog r. na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 30.05.1996

r. o gospodu.o*urri., niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji

Mienla Wojskowego (Dz. U, Nr 90, poz. 4O5 z póżn. zm.) oraz pełnomocnictwa

Dyrektora Departńeniu Infrastruktury MON wystąpił do Starosty o wydanie decyzji

o wygaśnięciu prawa trwałego zarządl ,ww. nieruchomości zabudowanej na Skarb

państwa wraz z protokołem idu*"ro_odbiorczym t 4 załącznikami. starostwo pismem:

GN.7012_2l06rc6 z dnia 3I.07.2OO9 r. wezwało RZI w Bydgoszczy do uzuPełnienia

wniosku o pełnomocnictwo o którym mowa W Ww. art. 19 ust. 3 w terminie 7 dni,

podpisał z ipowaznienia Starosty p. Edward Wiatrowski _ Kierownik Wydziału. Zwrotne

poświadczenie odbioru z dnia 3.08.2009 r. Uzupełnienie wniosku RZI w Bydgoszczy

wpłynęło W dniu 18.08.2009 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez

Starostwo: GN.7012-3 lO9 zdnia3.09.2OO9 r. podpisał zupoważnienia Starosty kierownik

Wydziału GN. Zwrotne poświadczenie odbioru zdnta7.09.ŻOO9 r, Dokumentacja Zawlera

odpis zwykły z ww. księgi wieczystej wg stanu na dn. Ż2.09.2009 r, Starosta decyzją:

GN.7012-3 lO9 z dnia 14.10.2009 r, stwierdŻił wygaśnięcie z dniem 10.07.2009 r. trwałego

zarządu przysługującego MoN do ww. nieruchomości bez jakichkolwiek rozltczeń

pomĘdzy śta.uie-' państwa a dotychczasowym zarządcą. Jako podstawę prawrą

wskaŹano ań. 19 ust. 3 ww. ustawy _ fdowód: akta kontroli strona 5],

Decyzja zaw.e'auzasadnienie i pouczónie o drodze odwoławczej. Jako organ odwoławczy

zostało wskazane Samorządowó Kolegium Odwoławaze, DecyĄę podpisał Starosta, Na

decyzjiwidnieje zapis o jej uprawomócnieniu się w dniu 2.11.2009 r, Kopię decyzji do

wiadomości otrzymali, Ęd n"jonowy w Grudziądzu, ewidencja gruntów wm, Zwrotne

poświadczenia odbioru nosządatę 19,10, i 4,11,2009 r,

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Segregator: ,,GN.7013 Uzytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa, jego

znoszeniel pizeksztńcanie w prawo własności 2OO9". Spis spraw zawiera 15 zapisów, w tym

7 podteczek. Sprawdzeniu poddano teczkę aktową z poz, 8 t 9:

1) Wniosek pp. Danuty i Franciszka Ch. z dnia I.04,żOO9 r, o przekształcenie prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności działkt nr 181 o powierzchni 0,0614 ha

zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu - wpływ

1.04.ż009 r. Do wniosku dołączono U*to*y dowód wpłatY oPŁatY skarbowej

w wysokoś ct IO zł. Wystawiono zawiadomienie o wszczęciu postępowania na podstawie

art.6I § 4 Kpa: GN.7Ó13-8lO9 z dnia30.06.2009 r. Podpisał zupowuŻnienia Starosty p,

Edward wiatrowski _ kierownik wydzi ału. zwrotne poświadczenie odbioru z dnia

ż.O7.2OO9 r. Starostwo pismem: GN.7b13-12109 z dnia 17.08 ,2009 r. zleciło ,,Interbud"

BoBiN wykonanie 5 operatów szacunkowych m.in. dot. nieruchomości wnioskodawców,

Zawiadomieniem znak jw. z dnia 30,07,2009 r. Starostwo na podstawie art, 36 Kpa

powiadomiło wnioskodawcow o ustaleniu nowego terminu załatwlrcnia splawy
'(:o.rr.2009 r.) z uwagi na konieczność powołania biegłego W celu dokonania wyceny

przedmiotowej nieruchomości. Dokumentacjazaw\era operat szacunkowy przedmiotowej

nieruchomości sporządzony w dniu 10,09 .2009 r. Starostwo pismem: znak jw, z dnia

29.10.2009 r. zawiadomiło wnioskodawców o zakończeniu postępowania oraz

o możliwo ści zapoznania się z materiałęm dowodo!\rym w terminie .7 dni, podpisał

zupoważnienia Siarosty kierownik Wydziału GN. Zvłrotnę poŚwiadczenie odbioru z dnta

3
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_:,1.1rJ.][|09 r. Starosta postanowieniem: GN.7013-8l09 z dnta I2.II.2009 r. na podstawie
an. ]6] 5i 2. art. 263 i 264 Kpa ustalił wysokość kosztów postępowania w przedmiotowej
sprarrie na kwotę 366 zł. Do uiszczenia w terminie 14 dni. Postanowienię zawrcra
uzasadnienie i pouczenie o drodze odwoławczej do SKO w Toruniu w terminie 7 dni.

Starosta decyilą: GN.7013-8/09 z dnia 16.11.2009 r. na podstawie art. I,3 i 4 ust. 1, 2, 6
usta\\\, z dnia29.07.2005 r. o przekształcentu pfawa użytkowania wieczystego w prawo
lrłasności nieruchomości (Dz. U. Nr I75, poz. 1459 zę zm.) przekształctł prawo
u4tkowania wieczystego ww. nieruchomości w prawo własności tej nieruchomości,
ustalił opłatę za przekształcenie, [dowód: akta kontroli strona 65-66].
Decyzja zawiera uzasadnienie i pouczenie o drodze odwoławczej do SKO w Toruniu.
Decyilę podpisał Starosta. Na kopii decyzji widnieje zapis o jej uprawomocnieniu się

w dniu 3.12.2009 r. Kopię decyzji do wiadomości otrzymali: wnioskodawcy, ewidencja
gruntów wm., Agencja Nieruchomości Rolnych OT Bydgoszcz. Zwrotne poświadczenta
odbioru nosządatę 19.10. i 4.tL2009 r.

ż) Wniosek pp. Elżbiety i Zbtgniewa P. z dnia 8.04.2009 r. o przekształcenie prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 196 o powierzchni 0,003l ha

zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu - wpływ
1.04.2OO9 r. Do wniosku dołączono bankowy dowód wpłaty opłaty skarbowej

w wysokoś ct IO zł. Wystawiono zawiadomienie o wszczęciu postępowania na podstawie

art.6I § 4 Kpa: GN,7013-9l09 z dnia 30.06.2009 r. Podpisał zlpowaznienia Starosty

kierownik Wydziału GN. Zwrotne poświadczenie odbioru z dnia 2.07.2009 r.

Zaullad,omieniem: GN.7013-9l09 zdnia30,07.2009 r. Starostwo napodstawie art.36 Kpa
powiadomiło wnioskodawców o ustaleniu nowego terminu załatvnenla SpraWY

(30.11.2009 r.) z uwagi na konieczność powołania biegłego w celu dokonania wyceny
przedmiotowej nieruchomości. Zvrlrotne poświadczenie odbioru z dnta 3.07.2009 r.

Dokumentacja zawiera operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości sporządzony

w dniu 10,09.2009 r. Starostwo pismem: znak jw. z dnta 29.10.2009 r. zawiadomiło
wnioskodawców o zakończeniu postępowania oraz o mozliwości zapoznania się

z materiałem dowodowym w terminie 7 dni. Podpisał z upoważnienia Starosty kierownik
Wydziału GN. Zwrotne poświadczenię odbioru z dnta 30.10.2009 r. Notatka słuzbowa

z dnta2J\.żOO9 r. sporządzona na okolicznośc zapoznania się z materiałem dowodowym
przęz wnioskodawców. Starosta postanowieniem: GN.7013-9l09 z dnta 3.11.2009 r. na

podstawie art. 262 § 2, art. 263 i 264 Kpa ustalił wysokośó kosztów postępowania

w przedmiotowej sprawie na kwotę 366 zł. Do utszczenia w terminie 14 dni.

Postanowienie zawiera uzasadnienie i pouczenie o drodze odwoławczej do SKO
w Toruniu w terminie 7 dni. Starosta decyzją GN.7013-9l09 z dnia 3,1I.2009 r. na

podstawie art.7,3 i 4 ust. 1,,2,6 ustawy zdnia29.07.2005 r. o przeksńałcentu prawa

użytkowania wieczystego w plawo własności nieruchomości (Dz. U, Nr 175.poz.1459 ze

zm.) przekształclł prawo uzytkowania wieczystego ww. nieruchomoŚci w prawo

własności tej nieruchomości, ustalił opłatę za przekształcenie. Decyzja zaw:rera

uzasadnienie i pouczenie o drodze odwoławczej do SKO w Toruniu. Decyzję podpisał

Starosta. Na kopii decyzji widnieje zapis o jej uprawomocnieniu się w dniu 20.I1.2009 r.

Kopię decyzjt do wiadomości otrzymali: wnioskodawcy, ewidencja gruntów wm, Zwrotne

poświadczenie odbioru nosi datę 6.1I.2009 r. Dokumentacja zawiera zawiadomienie
o dokonanychzmtanach w zapisach księgi wieczystej.

Ponadto oglądowi poddano teczki aktowe: GN.7013-10/09, GN.7013-11/09,

GN,7013-i2109, GN.7013-14/09, GN.7013-15/09 dotyczące dokonanych przekształceń

w trybie jw.

!
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P l an l1,kor zy s t ania z as obu.

zasob nieruchomo sty Grudziądzkiego

rvedług stanu na dzień 1.0 Powierzchni 1,8405

ha oraz 4 nieruchomości ierzchni 1,8500 ha,

W zasobie nieruchomości Skarbu Państwa znajdująsię grunty zabudowane i nie zabudowane

- fdowód: akta kontroli strona 6ż,63],

Plan wykorzystania zasobu został

zawlera sposób zagospodarowania
strona72].

sporządzony na okres 3 lat wg stanu na 1,01,2009 r,

pŹedmiotolvych nieruchomości, - [dowod: akta kontroli

!

wyjaśnienia p. Edwarda wiatrowskiego -kierownika wydziału w przedmiotowym zakresie

zawartesąw notatc e z dnia8.07.20i0 r. _ [dowód: akta kontroli strona 67],

3.2. wybrane zagadnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych,

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia3.02.1995 r, właŚciwym W Sprawach ochrony

Nieruchomościami j ako :

. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

a) prowadzenie spraw zwtązanychzvłyłączaniem gruntów rolnych z produkcji,

b) przygotowywanie decyzjinakładającej obowiązek zdjęciapróchniczej Warstwy gleby

or az jej wykorzystan i a,

c) prowadzenie spraw związanychznakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia,

,udrr"*r"niu, radre*i"nia iub zaŁożeniana nich trwałych uzytków zielonychze

względu na ochronę gleb przed erozją

d)przygotowywaniedecyzjinakładającejnaosobępowodującąutratęlubograniczenie
wartości użytkowej g*"to* obowiązk ich rekultywacji,

e) przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów

rolnych i leśnych,

0 prowadzenie spraw zwtązanychznayJadaniem podwyższonych opłat w razie

stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie zprzeptsami ustawy lub bez

decy zjt zezw aIaj ącej na wyłąc zenie,

g) prowadzenie spraw zwtązanych z naŁJadaniem podwy ższonych opłat za nte

zakohczeni" r"krrlty*acj i gruntow zde wastowanych w okre ślonym terminie,

h) prowadzenie sprawozdawczoś ci z zawesuustawy o ochronie gruntów rolnych i

1eśnych;
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Ewidencja prowadzona pTzez Wydział opańa jest na nośnikach elektronicznych
i obejmuje m.in.: rejestr gruntów pochodzenia mineralnego wyłączonych z produkcji rolniczej
na terenie powiatu grudziądzkiego. Rejestr zawteta następujące rubryki: lp., nazwisko i imię
lnazw-a), miejsce zamteszkania, nr i data wydania decyzjt, cel wyłączenia, połozenie gruntu
1miejscowośc i nr dziŃkt), ogółem powierzchniavłyłączona, uż7tki rolne ogółem z podziałem
na grunty orne, łąki i pastwiska, inne grunty, zdjęto warstwę próchniczną należność w tonach
tw zł, opłata roczna w tonach i okres, uwagi"

W kontrolowanym okresie wydano 25 decyzji - [dowód: akta kontroli strona 68]. Na skutek
tego powierzchnta gruntów, które uległy wyłączeniu z produkcji rolnej wyniosła ogółem
I,2I44 ha. Wysokość opłat rocznych za2009 r. zostałaustalona w wysokości28.236 zł.

Dokumentacja w przedmiotowym zakresie znajdĄe się w segregatorach opisanych:
,,GN.6018 Ochrona gruntów rolnych 2009 r.":

- tom I-VI spisy spraw zawterająłącznie 59 wpisów dot. wydanych decyzji, przy których
wnioskodawca wnosi należnośó i opłaty rocznę ztyn;łuwyłączenia gruntów,

- tom I-VII spis spraw zawęra łącznie 405 wpisow dot. wydanych postanowień
i pozostałych decyilt.

W oparciu o ww. spisy spraw sprawdzeniu poddano 4 losowo wybrane wnioski.

1) Wniosek Jerzego J. tlzabeli K. z dnia 3.02.2009 r. - wpływ 19,02.2009 r. nI sprawy:
GN.6018-50/09 o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku
z planowaną budową budynku mieszkalnego jednorodzirrnego i garażu wolnostojącego
połozonego w m. Swierkocin na działcę 17313 o powierzchni 2.000 -2. Nu wniosku
dekretacja wicestarosty. Do wniosku dołączono: zaświadczenie o pochodzeniu i klasach
bonitacyjnych gleb przeznaczonych do vr,yłączenia z produkcji rolnej, decyzję Wójta
Gminy Grldziądz z dnta 4.09.2008 r. o warunkach zabudowy, ustalenie pochodzenia
i potwierdzenie klas bonitacyjnych gleb ptzeznaczonych do wyłączenia z produkcji rolnej
z dnia 27.0I.2OO9 r., bilans terenu z dnia 27.0I.2OO9 r. (498 -' do wyłączenia), stan
prawny terenu. Starostwo na podstawie art. 14 ust. 1 ww. ustawy wystąpiło do Wojta
Gminy Grudziądz o wydanie opinii na temat ewentualnego wykorzystania prochniczej
warstwy gleby z przedmtotowej nieruchomości pismo: GN.6018-50/09 z dnia
23.02.2009 r. Dokumentacja zawęra: odpowiedz UG Grudziądz, v,ryliczenie wartości
części dziŃki nr 77313, zawiadomtenie: GN.6018-50/09 z dnia9.03.2009 r. o mozliwości
zapoznania się z dokumentacją zgromadzonąw sprawie w terminie do 17.03.2009 r. ze
stosowną adnotacj ą wnio skodawców.

Wydano decyzję: GN.6018-50/09 zdnia l1.03.2009 r. napodstawie ań.5, 11 ust. I,art.
12 ust. I,6,7,8, 13, 14 art. I2a oraz art. t4 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych zezwalającą na wyłączenie z produkcji rolniczej, w momencie uzyskania
pozwolenia na budowę, użytków rolnych wl.tworzonych z gleb pochodzenta mineralnego
o ogolnej powierzchni 0,0498 ha zaliczonych do klasy R IIIa, stanowiących część działki
ff I73l3 położonej w m. Świerkocin, gm. Grudziądz, zgodnie z projektem
zago spo darowani a działki stanowiąc ym inte graln ą częś ć decy zji,

fdowód: akta kontroli strona 69,70],

Decyzja zawlera uzasadnienie oraz pouczenie. Jako organ odwoławczy zostało wskazane
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu. Decyzję podpisał z lpoważnienia
Starosty p. Edward Wiatrowski - Kierownik Wydziału. Na kopii decyzji widnieje
adnotacja, że stała się ona ostateczna z dniem 25.03.2009 r. Poświadczenie odbioru
decyzjt na kopii nosi datę 11.03.2009 r. Kopię decyzjt przesłano do Urzędu
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\Iarszałkowskiego w Toruniu. Wezwanie do wniesienia opłaty rocznej znak jw. z dnia
l 1 .06.2010 r. - fdowód: akta kontroli strona 71].

Wniosek Macieja K. - wpływ 16,03.ż009 r. nr sprawy: GN.6018-70109 o wyłączenie
gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z planowaną budową budynku
mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego położonego w m. Nowa Wieś na
dzińce 449lI i 45013 o powierzchni do wyłączenia 433,3 m2. Na wniosku dekretacja
wicestarosty. Do wniosku dołączono: plan sytuacyjny ze wskazaną loka|izacją ustalenie
pochodzenia i potwierdzenie klas bonitacyjnych gleb przeznaczonych do wyłączenia
z produkcji rolnej z dnia 27.0L2009 r,, decyzję Wójta Gminy Grudzlądz z dnia
30.03.2009 r. o warunkach zabudowy. Starostwo napodstawie art. 14 ust, 1 ww. ustawy
wystąpiło do Wójta Gminy Grudziądz o wydanie opinii na temat ewentualnego
wykorzystania próchniczej warstwy gleby z przedmtotowej nieruchomości - pismo:
GN.6018-50/09 z dnla 23.02.2009 r. Dokumentacja zawlęta: odpowiedź UG Grudziądz,
wyliczenie wartości części działęk nr 44911 i 45013, zawtadomienie: GN.6018-70/09
z dnta I.04.2009 r, o możliwości zapoznania się z dokumentacjązgromadzonąw sprawie
w terminie do 10.04.2009 r. zę stosownąadnotacjąwnioskodawcy.

Wydano decyzję: GN.6018-70109 zdnia20.04.2009 r. napodstawie ań.5, l1ust. I,art.
12ust. 1,6,7,8, 13, 14art. IZaorazart, 14 ust. 1ustawyoochroniegruntówrolnych
i leśnych zezwalającą na wyłączenie z produkcji rolniczej, w momencie uzyskania
pozwolenia na budowę, użlków rolnych w}tworzonych z gleb pochodzęnia mineralnego
o ogólnej powierzchni 0,0433 hazaliczonych do klasy R IIIb, stanowiących częśc działek
nr 449lI i 45013 położonej w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz, zgodnie z projektem
zagospodarowania działki stanowiącym integralną część decyzji. Decyzja zawlęra
uzasadnienie oraz pouczenie. Jako organ odwoławczy zostało wskazane Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Toruniu. Decyzję podpisał zupoważnienia Starosty p. Edward
Wiatrowski - Kierownik Wydziału. Na kopii decyzji widnieje adnotacja, ze stała się
ostateczna z dniem 6.05,2009 r. Poświadczenie odbioru decyzji na kopii nosi datę
21.04.2009 r. Kopię decyzji przesłano do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Wezwanie do wniesienia opłaty rccznej znak jw. z dnia 16.06.2010 r.

Wniosek Ełvy i Zbigntewa D. z dnia 20.04.2009 r. - wpływ 20.04.2009 r. nI splawy:
GN.6018-r46l09 o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w zwtązku
z planowaną budową budynku mieszkalnego połozonego w m. Nowa Wieś na działcę
41411 o powierzchni 0,0473 ha, Na wniosku dekretacja wicestarosty. Do wniosku
dołączono: plan sluacyjny ze wskazaną lokalizaĄą ustalenie pochodzenia
i potwierdzenie klas bonitacyjnych gleb przeznaczonych do wyłączenia z produkcji rolnej
z dnia 20.04.2009 r., decyzję Wójta Gminy Grudziądz z dnia 25.02.2009 r. o warunkach
zabudowy. Starostwo na podstawie art. 14 ust. 1 ww. ustawy wystąpiło do Wójta Gminy
Grudziądz o wydanie opinii na temat ęwentualnego wykorzystania próchniczej warstwy
gleby z przedmiotowej nieruchomości - pismo: GN.6018-146109 z dnia 30.04.2009 r.
Dokumentaila zawiera: odpowiedź UG Grudziądz, zawtadomienie: GN.6018-146109
z dnta 12.05.2009 r. o możliwośct zapoznania się z dokumentacjązgromadzonąw sprawie
w terminie do 19.05.2009 r. ze stosowną adnotacją wnioskodawcy. Wydano decyzję:
GN.601 8-146109 z dnia 14.05.2009 r. na podstawie aft, 1 1 ust. I, art. 12a pkt 7 oraz art.
14 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zezwalającą na wryłączenie
z produkcji rolniczej, w momencie uzyskania pozwolenia na budowę, uzltków rolnych
wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego o ogólnej powierzchni 0,0473 ha
zaliczonych do klasy R IIIa i RIVa, stanowiących część dzińki nr 414lI połozonej w m.
Nowa Wieś, gm. Grudziądz, zgodnie z projektem zagospodarowania dziŃki stanowiącym
integralną częsc decyzji,

b

])

\
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[dowód: akta kontroli strona 73],

DecYzja zawięra uzasadnienle oraz pouczenie. Jako organ odwoławczy zostało wskazane
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu. Decyzję podpisał z upowaznienia
Starosty p, Edward Wiatrowski - Kierownik Wydziału. Na kopii decył;i *iarri.;.
adnotacja, że stała się ostateczna z dniem 2.06.2009 r. Zwrotne poświad"renie odbioiu
decyzji nosi datę 19.05.2009 r.

4) Wniosek Leszka K. z dnia I.07 ,2009 r. - wpływ 1.07 .2OO9 r. m sprawy: GN,601 8-224109
o wYłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej w związku z planowaną budową
budYnku mieszkalnego połozonego w m. Zaklxzewo na działce 27814 o powierzchni
0,0488 ha. Na wniosku dekretacja wicestarosty. Do wniosku dołączono: plan sytuacyjny
ze wskazaną lokalizacją ustalenie pochodzenia i potwie rdzenie klas bonitacyjnych gleb
PrzęZnaczonYch do vłyłączenia z produkcji rolnej z dnia 20.04.2009 r. Starostwo na
Podstawie art. 14 ust. 1 ww. ustawy wystąpiło do Wójta Gminy Grudziądz o wydanie
oPinii na temat ewentualnego wykorzystania prochniczej warstwy gleby zprzedmiotowej
nieruchomoŚci - pismo: GN.6018-146109 z dnia 14.07,2009 r. Dokumentacja zawięru
odpowiedz UG Grudziądz, zawiadomienie: GN.6018-224l09 z dnta 20.07.2009 r.
o mozliwoŚci zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie w terminie do
19.05.2009 r., oświadczenie wnioskodawcy o zapoznanil się ze zgromadzoną
dokumentacjąz dnia 28.07 .2009 r.

WYdano decyzję: GN.6018-224109 z dnia28.07.2OO9 r. na podstawie art. 11 ust. l, art.
I2a pkt 1 oruz art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zezwalającąna
vłYłączenie z produkcji rolniczej, w momencie uzyskania pozwolenia na budowę,
użl'tków rolnych wytworzonych z gleb pocho dzenia mineralnego o ogólnej powierzchni
0,0488 ha zaItczonych do klasy R IIIb, stanowiących częsc działki ttr 27814 połozonej
W m. Zaklrz,ewo, Bffi. Grudziądz, zgodnie z projektem zagospodarowania działki
stanowiącym integralnączęśc decyzji. Decyzja zawiera uzasadnienię otazpouczenie. Jako
organ odwoławczy zostało wskazane Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu.
Decyzję podpisał z,lpoważnienia Starosty p. Edward Wiatrowski - Kierownik Wydziału.
Na kopii decyzji widnieje adnotacja, że stała się ostateczna z dniem 11.08.2009 r,
Poświadczenie odbioru na kopii decyzji nosi datę 28.07.2009 r.

WyjaŚnienia w przedmiotowym zakresie zawarte są w notatce p. Edwarda Wiatrowskiego -
kierownika Wydziału GN z dnia 8,07.2010 r. - fdowód: akta kontroli strona 74].

3.3. wybrane zagadnienia w zakresie prawa geologicznego i górni czego.

Na Podstawie art, 103a ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze wynikające
z PrzePisow ustawy zadania starostów są zadaniamt z zabesu administracji rządowej.
Przedmiotowe zadania €odnie z §18 pkt 9 regulaminu organizacyjnego realizowane były
przezWydział Ochrony Srodowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Óospoaain 

-Wodnej 
jako:

. w zakresie prawa geologicznego i górniczęgo,.

a) wYdawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
PosPolitych na powierzchni nie przekaczającej 2 ha i przewidyłvarrym rocznym
wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3,

b) zatwterdzanie projektów prac geologicznych, które nie wymagająkoncesji,
c) nakazywanie wykonania dodatkowych prac geologicznych,
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d) przyjmowanie dokumentacji geologicznej,
e) gromadzenie informacji oraz próbek uzyskanych w wyniku prowadzenla prac

geologicznych,
f) występowante z żądaniem od Skarbu Państwa udostępnienia informacji uzyskanych

w wyniku prac geologicznych,
g) ustalanie opłat eksploatacyjnych w razie wydobywanie kopaliny bezwymaganej

koncesji hlb zrażącym naruszeniem jej warunków,
h) ustalanie opłat za działalnośó prowadzoną bez wymaganej koncesji w zakresie

poszukiwania lub r ozpoznaw ania złoż kopalin.
i) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania ptzez przedsiębiorcę

uprawnień z tlĄułu koncesj i ;

Dokumentacja w ww. zakresie zgromadzona jest w 4 segregatorach:
,,OS.751 Geologia surowcowa 2009" 4 części. Zawiqa prowadzony spis spraw,
W kontrolowanym okresie odnotowano 54 wpisy. Zgromadzona korespondencja dotyczy
głównie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego oraz kopaliny pospolitej (19
decyzj|) oraz określenia opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę (11 decyzj1).
Sprawdzeniu poddano losowo wybraną dokumentację zwtązanąz wrydaniem ww. decyzji (2
przypadki):

. wniosek p. pawła k. o wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa
naturalnego ,,Sztynwag I" z dnia 19.0I.2009 r. - wpływ 2.02,2009 r., naniesiono nr
spfawy: OS.75I-4l09 oraz adnotację o uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 616 zł.
ZaŁączniki do wniosku stanowią: wypis z wyrysem z ewidencji gruntów, mapa
topograftczna, mapa projektowanego obszaru i terenu górniczego, zawiadomienie
o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża, lvypis z ewidencji działalności
gospodarczej, pełnomocnictwo. Starostwo pismami: OS.751-4109 z dnia 3.02.2009 r.
wystąpiło o uzgodnienie i wydanie opinii w przedmiotowej sprawie do: Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Wójta Gminy Grudziądz, Dyrektora
Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Po otrzymaniu od ww. pozytywnych postanowień wydano decyzję:
OS.751-4109 z dnia 25,02.2009 r. udzielającą koncesji wnioskodawcy na wydobywanie
metodą odkrywkową kruszywa z ww. złoża na okres 5 Iat z oznaczeniem dokładnej
lokalizacji oraz zasad. Decyzja zawiera uzasadnienie oTaz pouczenie o drodze
odwoławczej do SKO w Toruniu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Decyilę podpisał
zlpoważnienia Starosty p. Kazimierz Sobótka - kierownik wydziału OS,

fdowod: akta kontroli strona 75-77l.
Na kopii decyili adnotacja, żę stała się ostateczna w dniu 11.03.2009 r. Dokumentacja
zawiera 6 szt. zwrotnych poświadczeń odbioru decyzjt, zawiadomienie wnioskodawcy
o rozpoczęciu eksploatacjt złoża z dnia 18.03.2009 r., zawtadomienie Ministerstwa
Srodowiska o dokonaniu wpisu do rejestru obszarów górniczych ww. złoża,

o zawtadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie należnej opłaty
eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę zę złoża,,Sztynwag I" znak: OS.751-51109 z dnia
17.12.2009 r. - fdowód: akta kontroli strona 78], Załączono 3 zwrotne poświadczenia
odbioru. Wydano decyzję: OS.75 I-5Il09 z dnia 22.0I.2010I. o umorzeniu postępowania
wobec dostarczenia przęz przedsiębiorcę informacji oraz kopii dowodów wpłaty
należności. Decyzję podpisał z upoważnienia Starosty p. Kazimierz Sobotka - kierownik
wydziału OS,

[dowód: akta kontroli strona 5].

\y
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Załączono 3 zwrotne poświadczenia odbioru.

Ponadto oglądowi poddano następujące tęczkt aktowe:

1 ) OS. 752 Hydro geolo gia 2009 BE- 1 0. T eczka zuwiera prowadzony
Wydano 3 decyzle.

spis spraw 12 wpisów.

2) OS.753 Geologia inżynierska 2009 BE-10. Prowadzony spis spraw zawiera 1 wpis -
przesłanądo wiadomości decyzję dot. projektu prac geologtcznych.

3.4. Wybrane zagadnienia w zakresie gospodarki leśnej.

Zadania Starosty w zakresie przedmiotowej ustawy zgodnte z § 18 pkt
są realizowane przez Wydziń Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
Wodnej jako:

. w zakresie gospodarki leśnej:

regulaminu
Gospodarki

d)

a)

b)

c)

e)

g)

0

określanie zadan właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Pństwa
w zakresie kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej
odporności drzewostanów,
zarządzanie wykonania zabtegow zwalczających i ochrorrrrych w lasach zagrożonych,
nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt właściwych nadleśnictw,
wydawanie decyzji w sprawie ptzyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia
gruntów pTzeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzli o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
dokonywanie oceny udatności upraw leśnych oraz przekwalifikowywanie gruntu
rolnego na grunt leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu
Państwa,
uznawanle |asu za ochrorrrry lub pozbawianie go tego charakteru w odniesieniu do
lasów nie stanowiących własności Skarbu Pństwa,
określanie zadń z zakesu gospodarki leśnej, na podstawie inwentaryzacji stanu
lasów, dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności
skarbu państwa,

h) sporządzanie planu urządzenla lasu lub uproszczonego planu wządzenia lasu dla
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób ftzycznych
i wspólnot gruntowych,

i)

l)

zlecante przęprowadzanta inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni
do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa,
zatw ter dzani e upro s zc z o nych p 1 anó w ur ządzeni a l as ó w,
nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa,
wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności
Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem utządzania lasu lub decyzją
określającą zadanta z zakresu gospodarki leśnej, napodstawie inwentaryzacji stanu
lasów, dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha;

- [dowód: akta kontroli strona 16,17],

!

j)
k)



}

Dokumentacja załatwianych spraw w tym zakresie zgromadzona jest w 6 teczkach
aktowych opisanych jako: ,,OS.6112 Sprawy ochrony lasów 2009 kat. arch, B-5", Do ww.
teczek prowadzony był spis spraw, który obejmuje łącznie 11I pozycji zapisów. Przeglądowi
poddano dokumentację w ww. zakresie.

Na Podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach Starosta powterzył, na zasadzie
porozumienia, prowadzenie w jego imieniu bezpośredniego nadzoru nad lasami nie
stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych
w pierwszej instancji, nadleśniczym Lasów Państwowych:

o porozumienie zawarte w dniu 27.01,.1999 r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Jamy obejmuje
gminy: Łasin, Gruta, Świecie rVOsą Rogóźno, Grudziądz, powierzchnia nadzorowana:
I276,2226ha,

- [dowod: akta kontroli strona 80,81],

. porozumiente zawarte w dniu 26.03,1999 r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Golub Dobrzyn
obejmuj e gminę Radzyń Chełmiński, powierzchnia nadzorowana: 7 9,4222 ha,

- fdowód: akta kontroli strona 82,83].

Do ww, porozumień rokrocznie sporządzanę są aneksy z określeniem stawki za 7 ha
nadzorowanego lasu. Na 2009 r. aneksy przesłano przy pismach: 05.6112-2lO9 z dnia
ż0.02.2009 r.

W związku z ww, porozumieniami do właściwości nadleśntczychptzeszły następujące
zadanta należące do właściwości Starosty:

1) wydawanie decyzji właścicielom lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
w przypadku nie zapewnienia przez nich powszechnej ochrony lasów polegającej na
kształtowaniu równowagi w ekosystemach leśnych i podnoszeniu naturalnej odpomości
drzewostanów,

ż) cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
i stwięrdzenie jego legalności,

3) wydawanie decyzjt w stosunku do właścicieli lasu nie wykonujących obowięków
określonych w art. 13 ustawy albo nie wykonujących zadań zawartych w upToszozonym
planie urządzenta lasu lub decyzji, o której mowa w ań. 19 ust. 3 ww. ustawy -
nakazujących: ponowne wprowadzenie roślinności leśnej, przebudowę drzewostanu,
pielęgnację i ochronę lasu oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

4) ustalanie zadań w zakresie wyrębu drzew, ponownego założenta upraw leśnych,
przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu, w tym równiez ochrony
przeciwpożarowej oraz nadzor nad ich wykonaniem w lasach, dla których nie ma
opracowanych uproszczonych planów urządzenia lasu lub sporządzonej inwentaryzacji,

5) prowadzęnta dla właściciela lasów doradztwa i szkoleń z zakresu gospodarki leśnej.

Dokumentacja zawiera dyspozycję do Wydziału Finansowego z dnia 4,03.2009 r. na
przekazywante środków finansowych na realizację tego zadania przez nadleśnictwa
w wysokoŚci określonej w podpisanych aneksach. Łączna powierzchnia lasów stanowiących
własność osob flzycznych i prawnych zarok2009 zgodnie ze sprawozdaniem L-03 wynosiła
1408,2 ha, w tym osób ftzycznych 1353,3 ha.
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W ramach realtzacji art, 22 ust. 2 ustawy o lasach Starosta zatwrcrdzlł uproszczone
plan}, wządzenta lasów wIaz z inwentaryzacją stanu lasu:

na terenie gminy Grudziądz na okres od 1.01.2009 r. do 31.I2.2OI8 r. wTaz z
inwentaryzacją lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, będących własnością
osob ftzycznych o łącznej powierzchni 690,7972 ha w 27 miejscowościach - decyzja:
05.6112-65108 z dnia27.I1,2008 r.

- [dowód: akta kontroli strona 84],

na terenie gminy Gruta na okres jw. o łącznej powierzchni 161,9111 ha w 11
miejscowościach - decyzja: 0S,61 12-66108 z dnia27 .IL2008 r.

- fdowód: akta kontroli strona 85],

na terenie gminy Łasin na okres jw. o łącznej powierzchni t42,I5ż4 ha w 16
miejscowościach - decyzja: 0S.61 12-68108 z dnia27 .11.2008 t.

- fdowód: akta kontroli strona 86],

na terenie gminy Rogóźno na okres jw. o łącznej powierzchni 184,8824 ha w 11
miej scowościach - decyzja: 0S.6 1 12-67 l08 z dnia 27 .II .2008 r.

- fdowód: akta kontroli strona 87].

naterenie gminy Radzyń Chełmińskinalata2008-2017 ołącznej powierzchni78,2522ha
w 13 miejscowościach - decyzja: 05.61I2-4l08 zdnta i 1.01.2008 r.

- [dowód: akta kontroli strona 88].

. na terenie gminy Swiecie rVOsą nalata2008-20l7 o łącznej powierzchni 96,4795 ha w 1 1

miej scowościach - decyzja: OS. 6 1 I2-5 l 08 z dnta 1 1 . 0 1 .200 8 r.

- fdowód: akta kontroli strona 89].

Wydane decyzje zawierająwszystkie składniki określone w art. I07 Kpa, a kopie posiadają
oznaczente osoby sporządzającej. Decyzje z lpoważnienia Starosty podpisał p. Kazimierz
Sobotka. Zwrotnę poświadczenia odbioru znajdĄąsię w aktach.

Sprawdzeniu poddano wnioski o wydanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny
zapisane w spisie spraw w poz.58, 59, 74 i 106.

1) Wniosek Piotra B. o zmianę uźl.tku leśnego na użytek zielony. Załącznlki stanowią:
opinia leśniczego o uzytku, !\rypis z rejestru gruntów, mapka. Na wniosku pieczątka z datą
wpływu 19.06.2009 r. oraz adnotacja o uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości I0 zł
w dniu 10.07.2009 r. Starostwo pismem: 0S.61I2-58l09 z dnia 23.06,2009 r, wystąliło
do Nadleśnictwa Jamy o Wrażenię opinii w przedmiotowej sprawie. Nadleśniczy pismem
z dnta 30.06.2009 r. przychylił się do wniosku właściciela. W oparciu o powyższą
dokumentację Starosta na podstawie art. 13 ust. 2 i 3 pkt 2 ustawy o lasach wydał decyzję:
0S.6112-58109 z dnia 7.0].2009 r. v,ryrazającą zgodę na zmianę lasu na uzytek rolny.
Decyzja zawtera uzasadnienie i pouczenie o drodze odwoławczej do SKO w Toruniu
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Decyzję podpisał z upoważnienia Starosty p.
Kazimlęrz Sobótka. Na kopii oznaczenie osoby sporządzającej. Zwrotne poświadczenie
odbioru nosi datę 10.07.2009 r.,

- [dowód: akta kontroli strona 90].

v
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2) Decyzla: 05.6112-59109 z dnta ].01.2009 r. vqlrażająca zgodę na zmianę lasu na uzltek
rolny na gruncie stanowiącym własność pp. Izabeli i Krzysztofa B.,
- fdowód: akta kontroli strona 9I,92).

3) DecyĄa: OS.61I2-74109 zdnta30.09.2009r.vłyrażalącazgodęnazmianę lasunauzytek
rolny na gruncie stanowiącym własność p. Jakuba P.,

- [dowod: akta kontroli strona 93].

4) Decyzja: 03.6112-106109 zdnta4.01.2010r.wyrażalącazgodęnazmlanę lasunauzytek
rolny na gruncie stanowiącym własność pp. Aleksandry i Marka R.

- fdowód: akta kontroli strona 94].

Na ww. wnioskach stwierdzono dekretację Sekretarza Powiatu. Ponadto wnioski zostały
opatrzone numerem sprawy oraz adnotacją o dokonaniu opłaty skarbowej.

W wyniku oglądu przedmiotolvych akt stwierdzono, źe w kontrolowanym okresie
Starosta nie wydał decyzjl, dot. kosztów zagospodarowania i ochrony zwtązanej
z odnowieniem lub przebudową drzewostanu (art. 12 ust. I i 2 pkt 2 ustawy o lasach) oraz
decyzji dot. pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu (art. 23 ust. 4 przedmiotowej ustawy).
W ramach splawowanego nadzoru starostwo planuje przeprowadzęnte kontroli
w nadleśnictwach jesientą2070 r. - fdowód: akta kontroli strona 95].

Z urł,agi na dużą ilość korespondencji oraz objętość przedstawionych tęczek
kontrolując\-z\\,raca się o rozu,ażente podziału ww. spraw napodteczki, np. pełnomocnictwa
dla nadleśniczl,ch l roz\iczenie środków, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zamlana
lasu na uątek roln;,. itp. Poza ww-. uwagami kontrolujący nie wnosi zastrzeżęn w zakresie
r ealizaqi zadan rł, przedmioto\Ąym zakre sie.

3.5. Wybrane zagadnienia w zakresie w zakresie prawa łowieckiego.

Zadania Starosty w zakresie przedmiotowej ustawy zgodnie z § 18 pkt 5 regulaminu
są realizowanę przez Wydział Ochrony Srodowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Wodnej:

. w zakresie prawa łowieckiego:

a) wydawanie zezwoleń, w szczegolnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia,
chwytania t przettzy mywania zwlerzyny,

b) wydawania zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub ltrzymywanie chartów rasowych lub
ich mieszańców,

c) lł1udzierżawiante na wniosek Polskiego Związku łowieckiego obwodów łowieckich
polnych,

d) wydawanie w przypadkach szczególnego zagrożenta w prawidłowym funkcjonowaniu
obiektów produkcyjnych i uzyteczności publicznej przez zwlerzyrlę, decyżli o odłowie lub
odstrzale redukcy.j nym zw lerzyny .



I
- fdowód: akta kontroli strona 17].

Dokumentacja zŃatwianych splaw w tym zakresie zgromadzona jest w teczce aktowej
oPisanej: ,,OS.8121 Nadzór nad administrowaniem łowiectwa 2OO9 kat. arch. B-5". Teczka
posiada prowadzony spis spraw. W kontrolowanym okresie odnotowano 13 wpisów.
Zgromadzona korespondencja dotyczy informacji o wykonaniu odstrzału zwietzyny, planu
łowieckiego kół, ptzekazania środków finansowych gminom z tytliu rozliczenta 

"ryn 
ru

dzierżawnego oraz 2 decyzji zezwalających na dodatkowy odstrzał zwierzyny grubej:

1) decyzja OS.6121-1/09 zdnia 15,01.2009 r"

- [dowód: akta kontroli strona 96],

2) decyąa u3.61żI-12109 z dnia 18,12.2009 r.

- fdowód: akta kontroli strona 97].

Wydane decyzje zawierająwszystkie elementy określone w art. 107 Kpa, tj. podstawę
Prawną warunki, uzasadnienie, pouczenie o drodze odwoławczej. Decyzje podpisał
z upowaznienia Starosty p. Kazimtęrz Sobótka. Na kopii decyzji inicjały osoby
opracowującej. Do kopii decyzji dołączono zwrotne poświadczenia odbioru.

Do ww. teczki prowadzona jest podteczka opisana: ,,OS.6121-5 Naliczanie czynszu
dzletżawnego 2009 kat. arch, B-5" zaopatrzona w spis spraw, zawierająca 9 wpisów.
Dokumentacja zawrcra 9 naliczeń czynszu dzięrżawnego w sezonie łowieckim2009-2010 dla
poszczegolnych obwodów łowieckich - podpisał z upoważnienia Starosty p. Kazimtęrz
Sobótka. Na kopii decyzji inicjały osoby spotządzającej,

- [dowód: akta kontroli strona 98].

Sprawdzeniu poddano dokumentację dotyczącą umów zawartych w 2OO7 r. z kołami
łowieckimi na dzierżawę 9 obwodow łowieckich na okres od dnia l .04.2007 r. do 3 I .O3.2017
r. Obwody zostały określone rozporządzeniem Wojewody Nr 2012003 z dnia].10.2003 r.
Zgodnie z art.29 ust. 1 pkt 2 Prawa łowieckiego obwody łowieckie polne vrydzierżawia na
wniosek Polskiego Zwtązku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej starosta wykonujący zadanie z zal<ręsu
administracji rządowej. Starosta zawarł umowy dzierżawry z następującymi kołami:

1) obwód łowiecki nr 13 - KŁ ,,Sokół" - fdowód: akta kontroli strona 99].

ż) obwód łowiecki nr 39 - KŁ ,,Sokół",

3) obwód łowiecki nr 38 - KŁ ,,Sokół",

4) obwód łowiecki nr ż6 -I{Ł ,,Bażant" - fdowód: akta kontroli strona 100,101],

5) obwód łowiecki nr 24 - KŁ ,,Ponowa",

6) obwód łowiecki nt 25 - KŁ ,,Pracowników Nauki",

7) obwód łowiecki nr 53 - KŁ im. Wojskiego,

8) obwód łowiecki nr 52 - WKŁ ,,Daniel",

9) obwód łowiecki nr 14 -I{Ł ,,Czajka".

Czynsz dzterżawny na sezon łowiecki 2009-2010 zostń naliczony ww. w dniu
27.03.2009 r. w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.12.2002 r. oraz na
podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 .10"2008 r.

!
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3.6. Wybrane zagadnienia w zakresie gospodarki wodnej.

Zadania Starosty w zakresie przedmiotowej ustawy zgodnie z § 18 pkt 1 regulaminu

są realizow ane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki

Wodnej:

. w zakresie gospodarki wodnej m.in.:

a) ustalanie linii brzegowej wód, z wyjątkiem wód nie będących morskimi wodami

wewnętrzn ymi wraz z morskimi wodami wewnętrzn ymt Zatokt Gdańskiej, wód morza

terytorialne go, wód gr anlczny ch otaz śródlądowych dro g wodnych,

m) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,
o) przekazywanie danych niezbędnych do prowa dzenia katastru wodne go,

r) zatwierdzanie statutu społki wodnej,
1ll ustalanie wysokości i iodzaju świadczeń rLa tzecz spółki wodnej dla osób ftzycznych

lub prawnych niebędących członkami spółki wodnej oraz jednostek organizacyjnYch

nieposiadających oŚobowości prawnej, które odnosząkotzyści z lrządzeń sPÓłki lub

pr zy czy niają się do zanieczy szczęn\a wody,

w) sprawowanie nadzoru i kontroli nad dziŃalnością spółek wodnych"

fdowod: akta kontroli strona 15].

Na podstawie ań. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18,07.2001 r. organem właŚciwYm do

wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2, jest starosta, wYkonującY to

,idani" jakĆ zadanie z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z ust. 3 starosta jest właŚciwY

w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia tego pozwolenia, a takŻę

orzęczęnia o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właŚciciela

wody.

W okresie objętym kontrolą zadaniay tym zakresie, zgodnie z § i8 pkt 1 regulaminu

realizowane były prr"Ź Wydzlał Óchrony Śr ldowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i GosPodarki

Wodnej.

Sprawdzeniu poddano dokumentacjęzawartąw następującychteczkach aktowych oPisanYch:

a) 03.6212 Spółki wodne 2009 kat. arch. B-10 . Teczka aktowa zawiera prowadzony spis

spraw. W kontrolowanym okresie dokonano 15 zapisów,

b) 03.6222 Kontrola t nadzór gospodarki wodnej 2OO9 kat. arch. B-5. Teczka aktowa

zawlęraprowadzony spis spraw. W kontrolowanym okresie dokonano 56 zapisów,

c) 03.6223 pozwolenia wodnoprawne naszczególne wykorzystanie wód 2009 kat. arch, B-

5

d) oS,6224 pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeńwodnych 2009 kat. arch. B-5.

Ad. c _ pozwolenia wodnoprawne na szczegóIne wykorzystanie wód.

Tęczkaaktowa zawieraprowadzony spis spraw. W kontrolowanym okresie dokonano

11 zapisów, w tym w 8 przypadkach wydano decyzje. sprawdzeniu poddano 2 losowo

wybrane pozwolenia:



l
l) Wniosęk Zakładu Doświadczalnego Instltutu Zootechniki 86-330 Mełno o wydanie

pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych oraz odwodnienia
pałacu w Mełnie do rowu melioracyjnego z 2 egz. operatu t 12 załącznikami z dńa
I4.0r.2009 r. - wpływ I4.0L2009 r. - nadany m sprawy o-3.6223-1109 oraz dekretacja
Sekretarza Powiatu. Do wniosku dołączono potwierdzenie dokonania przelewu opłaty
skarbowej w wysokości 434 zł z dnia 14.0I.2009 r. Rozesłano zawiadomienie znak:
03.6223-1109 z dnia 15.01.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie na podstawie art.
6l § 1 Kpaz określeniem 7 dniowego terminu do zapoznania się z dokumentacjąoraz
zgłoszente uwag - 4 zwrotne poświadczenia odbioru, Z upoważnienia Starosty podpisał p.

kazimierz sobótka - kierownik os, zavłiadomienie zostało umieszczone na stronie
internetowej BIP Starostwa.
Wydano decyzję: C-3.6223-1109 z dnia 29.0I.2009 r. udzielającą wnioskodawcy
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ściekow opadowych z dachll oraz
z odwodnienia fundamentów pałacu do rowu melioracyjnęgo z terminem wazności
pozwolenia do 27.0L20I9 r. Na wnioskodawcę nałozono określone obowiązki w zakresie
eksploatacji. Decyzja zawiera uzasadnienie i pouczenie. Jako organ odwoławczy zostń
wskazany Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Decyzję
z upoważnienia Starosty podpisał p. Kazimierz Sobótka - kierownik OS. Stwierdzono
6 egz. zwrotnych poświadczeń odbioru decyzji. Na kopii decyzji adnotacja o jej
upTawomocnieniu. Na operacie adnotacja kierownika o wydanym pozwoleniu.
- fdowód: akta kontroli strona 102,103].

Wniosek Elewarr Sp z o.o. 00-193 Warszawa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie ścieków opadowych z tęręnu magazynu połozonego w Radzyniu
Chełmińskim poprzezkanalizację deszczowąz dnia20.10.2009 r. - wpływ 26,10.2009 r,

Na wniosku dekretacja Sekretarza Powiatu. Do wniosku dołączono 2 egz. operatu
z 3 załącznikami, Sprawę oznaczono,, 03.6223-9109. Dokumentacja zawiera dołączone
potwierdzenie dokonania przelewu opłaty skarbowej w wysokości 2I7 zł z dnia
27.10.ż009 r. Rozesłano zawiadomienie znak: 03.6223-9109 z dnia I7.II.2009 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie na podstawię art. 6I § 1 Kpa z określeniem
7 dniowego terminu do zapoznania się z dokumentacjąoraz zgłoszenie uwag - 4 zwrotnę
poświadczenia odbioru. Z ttpoważnienia Starosty podpisał p. Kazimierz Sobótka -
kierownik OS. Zawiadomienie zostało umieszczone na stronie internetowej BIP
Starostwa.
Wydano decyzję: 03.6223-9109 z dnia 8.12,2009 r. udzielającą wnioskodawcy
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych
z terenu magazynu położonego w Radzyniu Chełmińskim do rowu melioracji wodnych
z tetminem ważności pozwolenia do 8.12,2019 r. Na wnioskodawcę nałożono określone
obowiązki w zakresie eksploatacji,Decyzjazawiera uzasadnienie i pouczenie. Jako organ
odwoławczy zostń wskazany Dyrektor Regionalnego Zarząó,s, Gospodarki Wodnej
w Gdańsku . Decyzję z upoważnienia Starosty podpisał p. Kazimierz Sobótka - kierownik
OS. Stwierdzono 6 egz. zwrotnych poświadczeń odbioru decyzji. Na kopii decyzji
adnotacja o jej uprawomocnieniu. Na operacie adnotacja kierownika o wydanym
pozwoleniu.

Ad. d - Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie vządzeń wodnych.

Teczka aktowa zawlera prowadzony spis spraw. W kontrolowanym okresie dokonano
11 zapisow, w tym w 10 przypadkach wydano decyzje. Sprawdzeniu poddano 2 losowo
wybrane pozwolenia:

!-

ż)



1) Wniosek p. Zdzisława W, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu
rekreacyjnego w m. Kobylanka z dnta 29,04.2009 r. - wpływ 19.05.2009 r. Na wniosku
dekretacja Wicestarosty. Dokumentacja zawiera operat wTaz z 8 załącznlkami
określonymi w art. 131 ust.2 ustawy. Sprawę oznaczono: 03.6224-4109. Dokumentacja
zawiera dołączone potwierdzenie dokonania przelewu opłaty skarbowej w wysokości 2l7
złzdnia 19.05.2009 r. Rozesłano zawiadomienie znak: 03.6224-4109 zdnia22.05.2009r.
o wszczęciu postępowania w sprawie na podstawie art. 61 § 1 Kpa z określeniem 7
dniowego terminu do zapoznania się z dokumentacją oraz zgłoszenie uwag - zwrotne
poświadczenie odbioru. Z upoważnienia Starosty podpisał p. Kazimierz Sobótka -
kierownik OS. Na odwrocie umieszczono informację o jego wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń. Zawiadomienie zostało umieszczone na stronie internetowej BIP Starostwa.
Wydano decyzję: 03.6224-4109 z dnia 4.06.2009 r. udzie|ającą wnioskodawcy
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia w postaci stawu rekreacyjnego, Na
wnioskodawcę nałozono określone obowiązki w zakresie eksploatacji. Decyzja zawięra
uzasadnienie i pouczenie. Jako organ odwoławczy został wskazany Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Decyzję zupoważnienia Starosty
podpisał p. Kazimterz Sobótka - kierownik OS. Stwierdzono 5 egz. zwrotnych
poświadczeń odbioru decyilt. Na kopii decyzji adnotacja o jej uprawomocnieniu. Na
operacie adnotacja kierownika o wydanym pozwoleniu,

Wniosek pp. Marzeny i Piotra K. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
stawu w m. Biały Bor z dnia 16.10.2009 r. - wpływ 20.10.2009 r, Na wniosku dekretacja
Wicestarosty. Dokumentacja zawiera operat y\.raz z 8 załącznlkami określonymi w art.

131 ust. 2 ustawy. Sprawę oznaczono: 03.6224-11l09. Dokumentacja zawiera dołączone
potwierdzenie dokonania przelewu opłaty skarbowej w wysokości 2I7 zł z dnia
20.10.2009 r. Rozesłano zawiadomienie znak: 03.6224-11109 z dnia 29,10.2009 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie na podstawie ań. 61 § l Kpa z określeniem
7 dniowego terminu do zapoznania się z dokumentacjąoraz zgłoszenie uwag - zwrotne
poświadczenie odbioru. Z lpoważnienia Starosty podpisał p" Kazimtęrz Sobótka -
kierownik OS. Na odwrocie umieszczono informację o jego wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń. Zawiadomienie zostało umieszczone na stronie internetowej BIP Starostwa.
Wydano decyzję: 03.6224-11109 z dnia 18,i1.2009 r. udzielającą wnioskodawcy
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie utządzenia w postaci stawu rekreacyjnego
(z amatorską hodowlą ryb). Na wnioskodawcę nałozono określone obowiązki w zakresie
eksploatacji. Decyzja zawięra uzasadnienie i pouczenie. Jako organ odwoławczy został
wskazany Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Decyzję
z upoważnienia Starosty podpisał p. Kazimierz Sobótka - kierownik OS. Stwierdzono
5 egz. zwrotnych poświadczeń odbioru decyzji. Na kopii decyzji adnotacja o jej

uprawomocnieniu. Na operacie adnotacja kierownika o wydanym pozwoleniu.
- fdowód: akta kontroli strona 104,105].

Wykaz wpisow - rejestr pozwoleń wodnoprawnych jest prowadzony na nośniku
elektronicznym - fdowód: akta kontroli strona 106]. Rejestr zawrcra następujące rubryki: lp.,
uprawniony, miejsce i sposób korzystania, numel decyzji, data decyzji, termin ważności,
zm:rana wpisu, status decyzj i.

W kontrolowanym okresie dokonano 18 wpisów, Na dzień kontroli dokumentów tj.

23.06.2010 r. wykaz zawterał 3I9 decyzji.

ż)

Do przedstawionej dokumentacji i procedury załatwtania kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.



/ II. Ocena kontrolowanej działalności.

Przeprowadzona kontrola dotyczyła wykonywania zadań z zahęsu administracji
rządowej realizowanych na podstawie ustaw lub porozumienia z organami administracji
rządowej oraz przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w roku 2oo9.
O c ena r e allzacj t p o szc ze gólny ch zadań p rze d stawi a s i ę następuj ąc o :

1. Organizacja i funkcjonowanie Urzędu.

Organizację wewnętrzną zasady funkcjonowania urzędu oraz zadaniaposzczególnych
komórek organizacyjnych określa regulamin orgatizacyjny uchwalony przez Radę Powiatu
Grudziądzkiego w dniu 29.12.2005 r. - uchwała Nr XXVIII/57/2005, Przeprowadzone
postępowanie kontrolne wykazało, że w regulaminie zostały ujawnione zadania z zal<tęsu
administracji rządowej, a pracownicy Urzędu wykonujący te zadania posiadali stosowne
upowaznienia Starosty do takiego działania.

Stwierdzono, że regulamin zawięra określenia symboli komórek otganizacyjnych
i samodzielnych stanowisk pracy tzn. została spełniona dyspozycja zawarta w art. 18 ust.4
i nstrukcj i kancelaryj nej.

2. P rzy jmowanie i r ozp atrywanie skarg i wniosków.

Stwierdzono umleszlzenie na tablicy ogłoszeń orazna stronach internetowych Urzędu
informacji o przyjmowaniu i zńatwtaniu skarg przez kierownictwo Urzędu w sposób,
o którym mowa w afi. 253 Kpa orazw § 3 rozporządzenta Rady Ministrów z dnia 8 stycznia
2002 r. w sprawie organtzacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5,
poz. 46). Realizacj a przedmiotov\ych zadan zostŃa przypisana w regulaminie organi zacyjnym
Wydziałowt Organizacyjnemu, a imiennie przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania
skarg i wniosków zostało powierzone jego pracownikowi p. Agnieszce Zawadka.

Stwierdzono poprawność prowadzenia centralnego rejestru skarg i wniosków
wpływających do Urzędu otaz nie odnotowano braków w dokonywanych wpisach. Rejestr
skarg i wniosków został oznaczony prawidłowym symbolem klasyfikacyjnym oraz kategorią
archiwalną.

Wobec braku wpływu w okresie objętym kontrolą spraw z zakłesu skarg i wniosków
nie dokonano oceny sposobu rozpatrywania spraw ztego zakresu.

3. Realizac ja zad,ań zleconych z zakresu administracji rządowei.

3.1. Gospodarka nieruchomościami.

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, że w kontrolowanym zakresie
zadania realizowane przez Starostę, pozostają w zgodzie z zapisami art. 23 ust. 1

przedmiotowej ustawy:



/ ewidencja gospodarki nieruchomościami prowadzona jest na nośniku elektronicznym
i jest na bteżąco aktualizowana,
użYtkownicy i zarządcy nieruchomości - została określona wysokość opłaty rocznej
z tego tytułu,
zawiadomienia o ustaleniu opłaty rocznej i wydane decyzje administracyjne zawierają
elementy składowe określone w Kpa.,
decYile zostńy podpisane ptzez Starostę oraz z jego upoważnienia ptzez p, Edwarda
Wiatrowskie go - Kierownik a W y działu,
w PrzYPadkach przeksztŃcęnia plawa użytkowania wieczystego w prawo własności
zlecono opracowanie operatów szacunkowych przedmiotowych nieruchomości, dokonano
ustalenia wysokoŚci kosztów postępowania otaz opłaty za dokonan e przekształcenie,
PrZY wYgaszaniu trwałego zarządu MON do nieruchomości w m. Nowa Wieś
zastosowano jako podstawę art. 19 ust, 3 ustawy z dnta 30.05.1996 r. o gospodarowaniu
niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa,
opracowany plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2009 -2OI I
znajduje się w trakcie realtzacji,

3.2. Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Realizacja zadai wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
W kontrolowanym okresie została skontrolowana w zakresie prowadzenia ewidencji,
rozpatrywania i zŃatwiania składanych wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji
rolniczej, wydawanych decyzjt, Prowadzona ewidencja oparta jest na nośniku
elektronicznym. W oparciu o skontrolowane sprawy nie wnosi się zastrzeżeń do prowadzonej
dokumentacji oraz sposobu wyłączania gruntów z produkcji rolnej. Wydane decyzje
administracyjne zawieraj ą elementy składowe określone w Kpa.

3.3. Prawo geologiczne i górnicze.

Sprawdzeniu poddano procedury związane zudzieleniem koncesji wnioskodawcom na
wydobywanie kruszywa naturalnego i kopaliny pospolitej oraz określenia opłaty
eksploatacyjnej. Przedstawiona dokumentacja w sposób wyczerpujący odzwierciedla
i dokumentuje prowadzone postępowania. Nie wnosi się zastrzeżeń do procedury wydawania
zezwolen. Decyzje z upoważnienia Starosty zostały podpisane przez p. Kazimierz Sobótkę -
Kierownika Wydziału OS. Na kopiach decyzji znajdują się adnotacje o dokonaniu opłaty
skarbowej przez wnioskodawców. Wydane decyzje administracyjne zawierają elementy
składowe określone w Kpa.

3.4. Gospodarka leśna.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach w kontrolowanym okresie została
skontrolowana w zakresie zawartych porozumień z nadleśnictwami, określenia stawki
t przekazywania Środków finansowych na realizację porozumień, zatwierdzenia
uproszczonych planów urządzania lasów, załatwiania t rozpatrywania składanych wniosków



3.5. Prawo łowieckie.

W zakresie realizacji zadań Starosty wynikających z ustawy prawo łowieckiesPrawdzeniu Poddano umowY dzietżav,lne obwodów łowieckich , naliazanę czynszedzierŻawne oraz realizacji czynności nadzo rczych. Stwierdzono poprawność wykonywaniaobowiązków StarostY wobec kół łowieckich. Starostwo w antu zl .Ós,z009 r. naliczyło czynszdzierŻawnY na Sezon 20O9-2Ol0. Naliczanie odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra
zasad kategoryzacji obwodów łowieckich,

awnego oraz udziału dzierżawców obwodów
ierzyną (Dz. U. Nr 210, poz. l79l) oraz naw sprawie średniej ceny skupu żyta.W kontrolowanYm okresie wydano 2 

.dec,yzje na wykonanie odstr załów redukcyjnych.wydane decyz.je administracyjne zawierająellmenty składowe określone w kpa.

3.6. Gospodarka wodna.

Sprawdzeniu poddano realiza
w zakresie wydanych pozwoleń wodn
wykonanie urządzeń wodnych. Nie

reślone w Kpa. i zostały podpisane
rownika Wydziału OS.

W wYniku Prze?rowadzonych czynności kontrolnych ocenę kontrolowanej
działalnoŚci należY określić jako pozytywną z niewielkimi uchybieniami. Stwierdzone
uchybienia o charakterze formalnym zostały usunięte w trakcie kontroli.

Na tYm Protokół zakończono sporządzając go w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
Po jednYm dla kierownika kontrolowanej 1eanosit<i i-przeprow adzającegokontrolę.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne
uPowaznienie PrzYsługuje, Ptzed podpisaniem protokołu z kontroli,- p".*o zgłoszeniaWojewodzie w terminie 7 dni od otrzymanii protokołu umotywońnych zastrzeżeń

Y^:|:1Yi' 
stanu faktYcznego 1 plawnego, ocen, uwag i wniosków 

-zawartyLh 
w protokole

Kont]"oll.



Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne
upowaznienie przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli i złożęnia
w terminie 7 dni od dnia ottzymania protokołu Wojewodzie pisemnego wyjaśnienia tej
odmowy,

Kierownik podmiotu kontrolowanego, któremu ptzekazano wystąpienie pokontrolne,
w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 14 dni, informuje Wojewodę
o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zalecefi, a także o podjętych
dzińaniachlubprzyczynachniepodjęciadzińań.

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do
w Grudziądzu w pozycjt 2.

starostwo powiatowe
w Grudziądzu

TA

wski

ksiąźki kontroli Starostwa Powiatowego

Wydział Nadzoru i Kontroli
Kujawsko - Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego

w Bydgoszczy

Grudziądz, ot2 no"u 20 I O r.
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