
UCHWAŁA NR 364/LIV/22 
RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

w sprawie przekazania wniosku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się wniosek Pana M.G. z dnia 14 listopada 2022 r. do rozpatrzenia według właściwości 
Staroście Otwockiemu. 

§ 2. 1. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Otwockiego do przekazania wniosku, o którym 
mowa w § 1 uchwały, organowi właściwemu do jej rozpatrzenia wraz z niniejszą uchwałą oraz jej 
uzasadnieniem.  

2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Otwockiego do przekazania Wnioskodawcy niniejszej 
uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Grażyna Kilbach 

 



 
Uzasadnienie 

W dniu 15 listopada 2022 r. do Biura Rady Powiatu Otwockiego wpłynął wniosek Pana M.G. z dnia 
14 listopada 2022 r. w sprawie Decyzji Starostwa Powiatowego w Otwocku Nr 39/2010 o sygn. 
S.G.G./7437/KG/09-10 dot. klasyfikacji gruntów. 

Przedmiotowy wniosek Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego skierowała w dniu 15 listopada 2022 r. 
do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Otwockiego. 

Na  posiedzeniu w dniu 18 listopada 2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uzyskała wyjaśnienia od 
Sekretarza Powiatu, który w oparciu o opinię prawną wskazał, że rozpatrzenie przedmiotowego wniosku wraz 
z załączoną kwestionowaną przez Wnioskodawcę decyzją wydaną z upoważnienia Starosty przez Geodetę 
Powiatowego leży w kompetencji Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatu Otwockiego, którego 
zwierzchnikiem jest Starosta Otwocki. 

W związku z tym Komisja jednogłośnie przyjęła treść projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku do 
rozpatrzenia zgodnie z właściwością, ponieważ  zgodnie z art. 243 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu 
dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Grażyna Kilbach  
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