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Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi 

 

Działając na podstawie art. 237 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z Pana 

pismem z dnia 8 listopada 2022 r. (przekazanym droga elektroniczną) stanowiącym skargę 

dotyczącą działań Starosty Sępoleńskiego w sprawie poprawy danych bazy ewidencji 

gruntów i budynków 

 

zawiadamiam 

o uznaniu skargi za częściowo zasadną. 

 

Uzasadnienie 

 

Mając na względzie, że Pana pismo we wskazanym na wstępie zakresie, stosownie 

do postanowień art. 222 i art. 227 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: 

Kpa), zostało zakwalifikowane jako skarga, uprzejmie informuję, co następuje. W trybie 

postępowania skargowego regulowanego przepisami Działu VIII Kpa może być  

w szczególności rozpatrywane zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez 

właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów 

skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Tym samym skarga 

złożona w wyżej wspomnianym trybie jest jedynie odformalizowanym środkiem obrony  

i ochrony różnych interesów jednostki, załatwianym w jednoinstancyjnym postępowaniu, 

kończącym się czynnością materialnotechniczną zawiadomienia skarżącego o sposobie 

załatwienia sprawy (vide postanowienie WSA w Krakowie sygn. II SA/Kr 174/15). 

W toku podjętego przez tut. Organ postępowania wyjaśniającego zwrócono się 

pismem z dnia 15 listopada 2022 r. znak WIGK.I.1410.7.2022 do Starosty Sępoleńskiego 

o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz przekazanie dokumentów niezbędnych 

do jej wyjaśnienia.  

W odpowiedzi Starosta Sępoleński pismem z dnia 28 listopada 2022 r. przekazał 

wyjaśnienia. Następnie dnia 30 listopada 2022 r. Starosta Sępoleński przekazał do tut. Organu 

kopię udzielonej Panu odpowiedzi e-mail z dnia 22 listopada 2022 r. 

W pierwszej kolejności informuję, że z przekazanej dokumentacji wynika,  

iż w przedmiotowej sprawie została Panu udzielona odpowiedź wiadomością e-mail z dnia 22 

listopada 2022 r. Z treści przedmiotowej odpowiedzi wynika, że zostały podjęte stosowne 

działania celem doprowadzenia do zgodności z przepisami oznaczeń działek ewidencyjnych, 

których identyfikator ma postać niezgodną z przepisami. Starosta także wskazał, że termin 

prac uzależniony jest od posiadanych środków finansowych i zasobów kadrowych.  
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Natomiast zwłoka w udzieleniu Panu odpowiedzi, jak wyjaśnia Starosta Sępoleński, 

wynikała z nieobecności Geodety Powiatowego. Mając na względzie wyjaśnienia Starosty 

Sępoleńskiego w zakresie posiadanych środków finansowych na dokonanie przenumerowania 

działek, których identyfikator ma postać niezgodną z przepisami, K-PWINGiK wskazuje, że 

do tut. Organu nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie w zakresie podjęcia stosownych 

działań. Tym samym, brak było ze strony Starosty Sępoleńskiego skutecznych działań 

zmierzających do usunięcia niedozwolonych przepisami oznaczeń w identyfikatorach działek. 

Ponadto uprzejmie informuję, że stwierdzone nieprawidłowości były przedmiotem 

kontroli przeprowadzonej przez tut. Organ w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim 

i zostały one ujęte w projekcie wystąpienia pokontrolnego. W związku z powyższym będą 

wydane stosowne zalecenia w tym zakresie, zakreślające termin usunięcia tych 

nieprawidłowości.  

Wobec powyższego informuję, że niniejsze pismo w pełni wyczerpuje sprawę  

w zakresie dotyczącym geodezji i kartografii, a niniejszą skargę uznano za częściowo zasadną 

z powodu braku udzielenia Panu odpowiedzi w terminie przewidzianym w KPA, gdyż  

w pozostałym zakresie działania naprawcze zostały podjęte.  

W związku z powyższym, wystąpię do Starosty Sępoleńskiego ze stosownym 

pismem w tej sprawie. 

 

          Z poważaniem 

       Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  

 

                              Robert Cieszyński  

  

Pismo podpisane elektronicznie. 

 

Do wiadomości: 

1. Starosta Sępoleński- epuap 

2. Wydział Nadzoru i Kontroli w/m 

E.S. 

 

Pouczenie 

 

Postępowanie w sprawach skarg i wniosków przed organami państwowymi, organami 

jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych reguluje 

ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego (Dział VIII pt. Skargi i Wnioski). Skarga  

w rozumieniu art. 227 Kpa załatwiana jest w samodzielnym, jednoinstancyjnym 

postępowaniu uproszczonym, które kończy się zawiadomieniem o sposobie jej załatwienia. 

Zawiadomienie to ma charakter czynności materialnotechnicznej, a nie rozstrzygnięcia 

prawnego. Działania organów administracji publicznej prowadzone w ramach postępowania 

skargowego nie podlegają kontroli sądów administracyjnych. 
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Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych dotyczących niniejszej sprawy jest Wojewoda 

Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  e-mail: iod@bydgoszcz.uw.gov.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań administracyjnych lub 

skargowych, na podstawach prawnych wskazanych w ustawie Pgik oraz w Kpa. 

4. Odbiorcami danych osobowych, co wynika wprost z przepisów wskazanych w pkt.3, mogą 

być strony postępowania administracyjnego oraz inni uczestnicy tego postępowania. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane, to okres realizacji zadań 

zawartych w ww. ustawach oraz z obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 

prawa. 

7. Każdemu, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługuje żądanie dostępu do tych 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Każdemu, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów Kpa. 

Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania 

danych jest pozostawienie żądania bez rozpatrzenia lub umorzenie postępowania. 

10. Dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  

w tym profilowania. 
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