
UCHWAŁA  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  18 kwietnia 2011 roku 

Nr VI/93/11 

 
 

w sprawie: rozpatrzenia skargi Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wielkopolski w 
Poznaniu na działania Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczące realizacji 
budowy zbiornika wodnego na rzece Lutyni  

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami), w związku z art. 229 pkt 5 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 
Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Skargę Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wielkopolski w Poznaniu z dnia 07.02.2011 r. 

na działania Marszałka Województwa Wielkopolskiego, dotyczące realizacji budowy 

zbiornika wodnego na rzece Lutyni, uznaje się za bezzasadną. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi 

powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY Nr VI/93/11 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 18 kwietnia 2011 roku 

 W dniu 09.02.2011 r. do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
wpłynęła skarga z dnia 07.02.2011 r. Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wielkopolski, z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Lęborska 26A, 60-431 Poznań, na Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego z powodu naruszenia art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie 
DR.IV/7036-209/10, w związku z art. 28 ust. 2 Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku. 
 Zarzuty Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wielkopolski zawarte w skardze 
dotyczyły zaprzeczenia przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w piśmie z dnia 2 
listopada 2010 r. (znak: DR.IV-7036-209/2010) twierdzeniu, iż siedliska chronione dyrektywami 
unijnymi zostaną zniszczone wskutek budowy zbiornika zaporowego na rzece Lutyni. Autorzy 
skargi zwracają uwagę, że dla naturalnych siedlisk leśnych nie istnieje technologia pozwalająca 
na przeprowadzenie działań zapobiegawczych, naprawczych, ani kompensacyjnych, więc ich 
zdaniem nie zostało zażegnane bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku. Ponadto wskazują, 
iż Marszałek, jako funkcjonariusz publiczny, a także w związku z art. 28 ust. 2 oraz art. 11 ust. 1 
Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 ze zm.), 
jest zobowiązany, w nawiązaniu do ww. przesłanek, dokonać zgłoszenia w trybie art. 11 ust. 2 
tejże ustawy. Jednocześnie skarżący twierdzą, iż realizacja przedsięwzięcia polegającego na 
budowie zbiornika zaporowego na rzece Lutyni jest wykluczona z uwagi na konieczność ochrony 
przyrody, ochrony wód oraz szeroko pojęty interes społeczny, a także wnioskują o zmianę 
podejścia do realizacji ww. inwestycji i przesunięcie środków finansowych przeznaczonych na ten 
cel na ochronę lewego brzegu doliny Lutyni i renaturalizację jej prawego brzegu tak, aby dolina 
spełniała funkcje retencyjne. 
 Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 
2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.) zbiorniki wodne zaliczane są do urządzeń melioracji 
wodnych podstawowych. Stosownie do art. 75 ust. 1 i 2 ww. ustawy: programowanie, 
planowanie, nadzorowanie wykonywania zbiorników wodnych jest realizowane przez 
marszałka województwa, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W myśl art. 
229 pkt 2 K.p.a., organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działań organów 
wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej jest wojewoda. W świetle ww. przepisów 
organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi winien być Wojewoda 
Wielkopolski. W związku z powyższym, Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, na podstawie art. 231 K.p.a., pismem z dnia 7 marca 2011 r. (znak: KS.A-
1510.1.2011) przekazał według właściwości skargę Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg 
Wielkopolski z dnia 7 lutego 2011 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu. Pismem z dnia 16 marca 
2011 r. (znak: IR.VIII-5.14.11) Wojewoda Wielkopolski odesłał przedmiotową skargę, 
wskazując, iż w myśl art. 229 pkt 5 K.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skargi 
dotyczącej zadań lub działalności zarządu i marszałka województwa jest sejmik 
województwa. Wobec odmiennego stanowiska Wojewody Wielkopolskiego, które nie 
podlega zaskarżeniu na gruncie przepisów o sporach kompetencyjnych, Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego jest zobligowany do rozpatrzenia przedmiotowej skargi.  
 Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (pismo znak: KS.A-
1510.1.2011) poinformował Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski w Poznaniu, że ze 
względu na skomplikowany charakter sprawy, wniesiona skarga zostanie rozpatrzona przez 
Sejmik w terminie do 18 kwietnia 2011 r. 
 W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że skarga Polskiego Klubu 
Ekologicznego Okręg Wielkopolski jest bezzasadna, z następujących względów: 
 Art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom  
w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 ze zm.) przewiduje sankcję dla 
podmiotu korzystającego ze środowiska za niewykonanie obowiązku niezwłocznego 



zgłoszenia organowi ochrony środowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska 
bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, w związku z nie zażegnaniem go, mimo 
działań zapobiegawczych lub wystąpienia szkody w środowisku (art. 11 ustawy). Obowiązek 
taki powstaje dopiero w przypadku zaistnienia jednej z ww. okoliczności. Realizacja 
inwestycji zbiornika Lutynia znajduje się dopiero na etapie uzgodnień związanych z 
opracowaną dokumentacją projektową koncepcji programowo-przestrzennej budowy i 
uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie zostały również podjęte 
jakiekolwiek działania i czynności, które spowodowałyby szkodę w środowisku lub stan 
zagrożenia nią.  Z powyższych względów Marszałek Województwa Wielkopolskiego nie miał 
obowiązku zgłaszania szkody w środowisku, ani zagrożenia nią. 
 W związku z planowaną budową zbiornika Lutynia podejmowane są określone  
w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) czynności, 
mające na celu ocenę oddziaływania na środowisko i przewidywanie potencjalnych zagrożeń 
już na etapie planowania inwestycji. W ramach ww. czynności został przygotowany 
ujednolicony raport oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, 
dokonujący analizy wszystkich aspektów przygotowania zbiornika wodnego Lutynia do 
realizacji, w tym wystąpienie ewentualnych szkód w środowisku, a wnioskiem z dnia 17 
września 2010 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 Ocena tego, czy budowa zbiornika Lutynia doprowadzi do zniszczenia siedlisk 
chronionych dyrektywami unijnymi należy, w myśl przepisów ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 ze zm), do 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Inwestycja budowy zbiornika wodnego Lutynia 
miałaby służyć m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony zdrowia i 
życia, a także realizowałaby nadrzędny cel publiczny. Zgodnie z art. 34 ustawy o ochronie 
przyrody, jeśli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego i 
wobec braku rozwiązań alternatywnych, organ ten może zezwolić na realizację planu lub 
działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. 
Zezwolenie łączy się z koniecznością dokonania kompensacji przyrodniczej, której koszty 
obciążają inwestora, a której sposób określa organ wydający zezwolenie. Realizacja zbiornika 
Lutynia, nawet gdyby spowodowała szkody w siedliskach chronionych na obszarze Natura 
2000,  nie jest zatem wykluczona w świetle obowiązujących przepisów, gdyż w takim 
przypadku zostaną podjęte działania kompensacyjne określone przez właściwy organ. 
 Nie jest możliwe przeznaczenie środków, przewidzianych na sfinansowanie budowy 
zbiornika Lutynia, na inne cele, tj. na renaturalizację prawego brzegu rzeki Lutynia.  Budowa 
zbiornika realizowana jest w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013, które mogą być wykorzystane wyłącznie na przedmiotowe zadanie. 
 Sejmik, uznając skargę Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wielkopolski z dnia 
07.02.2011 r. za bezzasadną, wziął pod uwagę stan faktyczny i prawny. Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego nie naruszył obowiązujących przepisów podczas realizacji inwestycji 
polegającej na budowie zbiornika retencyjnego na rzece Lutyni i jak dotąd nie zostały podjęte 
jakiekolwiek działania, czy czynności, które spowodowałyby szkodę w środowisku lub stan 
zagrożenia nią. Realizacja ww. inwestycji znajduje się w fazie uzgadniania projektu i już na 
tym etapie podejmowane są działania mające na celu ocenę oddziaływania na środowisko 
inwestycji i przewidywanie potencjalnych zagrożeń. Ponadto budowa zbiornika Lutynia, 
gdyby spowodowała szkody w siedliskach chronionych na obszarze Natura 2000, nie jest 
wykluczona w świetle obowiązujących przepisów, gdyż w takim przypadku zostaną podjęte 
działania kompensacyjne określone przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 
 
Wobec powyższego postanowiono jak w treści §1 uchwały. 
 

 


