
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Biereckiego i Henryka Ciocha 

na 42. posiedzeniu Senatu 

w dniu 29 października 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 

W myśl art. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2010 r. nr 193, 

poz. 1287 z późn. zm.) przez pojęcie prac geodezyjnych rozumie się projektowanie i wykonywanie pomiarów 

geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie doku-
mentacji geodezyjnej, a także zakładanie i aktualizację baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne, 

grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji 

i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, natomiast przez pojęcie ewidencji gruntów i bu-
dynków (kataster nieruchomości) rozumie się jednolity dla całego kraju, systematycznie aktualizowany zbiór 

informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub praw-

nych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. 
Z tych ustawowych definicji wynika, że ewidencja gruntów jest oparta na kilku zasadach, a mianowicie 

powszechności, zupełności, jednolitości i wiarygodności. Szczególnie ważna w przypadku poruszanej przez 

nas sprawy jest zasada wiarygodności ewidencji, to znaczy, że informacje o gruntach i budynkach stanowią 

jedyne kompletne źródło informacji, oraz zasada zupełności wyrażająca się tym, że – obok ujawnienia waż-
niejszych danych o gruntach i budynkach – wszystkie osoby, których grunty bądź budynki wpisano do ewi-

dencji, obowiązane są do dostarczenia informacji o wszelkich zmianach objętych ewidencją właściwemu 

organowi administracji. 
Szanowny Panie Ministrze, okazuje się, że w wyniku podejmowanych przez starostów działań mających 

na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarach poszczególnych obrębów ewidencyjnych 

dochodzi do sytuacji, w których po przeprowadzonej modernizacji właściciele gruntów dowiadują się, że 

powierzchnia ich nieruchomości znacznie się zmniejszyła – przypadek jednego z wielu mieszkańców gminy 
Piszczac – lub że obecnie ustalone granice nie pokrywają się ze stanem obowiązującym od wielu dziesięcio-

leci – przypadek ponad pięćdziesięciu trzech mieszkańców wsi Lubenka w gminie Łomazy, którzy na ręce 

starosty bialskiego złożyli pisemny protest, gdyż „czują się oszukani i boją się utraty swoich gruntów wsku-
tek błędów popełnionych przez geodetów”. W przypadku mieszkańców gminy Kodeń okazało się, że granic 

działek rolnych w miejscowości Kodeń Drugi rolnicy mogą szukać na przykład w granicach cmentarza. 

O fakcie istnienia nieprawidłowości w tej gminie wypowiedział się również sam inicjator modernizacji. Za-
strzeżenia co do przeprowadzonej modernizacji zgłaszają także mieszkańcy gmin Leśna Podlaska i Drelów, 

którzy podkreślają, że w dużej liczbie przypadków powierzchnia ich nieruchomości została zmniejszona. 

Z całą pewnością można stwierdzić, że przeprowadzone w ten sposób czynności modernizacyjne na terenie 

powiatu bialskiego wywołują konflikty i są przyczyną licznych obaw rolników wywołanych takim nieprze-
myślanym działaniem. 

O tym, jak dalekosiężne negatywne skutki może wywołać przeprowadzona „modernizacja ewidencji grun-

tów”, niech świadczą zapisy zawarte w oświadczeniu i zobowiązaniu podpisywanym przez każdego rolnika 
ubiegającego się o uzyskanie dopłat bezpośrednich. Rolnik zobowiązuje się między innymi do „prowadzenia 

działalności rolniczej na powierzchni nie mniejszej od tej, za którą otrzymał w pierwszym roku płatność 

z tytułu wsparcia działalności na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, (…) przez okres 
pięć lat od dnia otrzymania tej pomocy”. W przypadku naruszenia warunku zapisu, nawet bez swojej winy, 

rolnik zobowiązany jest do zwrotu kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy powierzchnią zadeklarowaną a 

stwierdzoną urzędowo za pięć lat wstecz wraz z ustawowymi odsetkami. 

Mając na uwadze zapis określający zadania do realizacji oraz nadzór nad ich wykonaniem w sprawach ob-
jętych zakresem działania Pana ministerstwa, w szczególności dotyczących geodezji rolnej oraz gospodarki 

ziemią i wspierania przemian struktury agrarnej, zwracamy się z następującymi pytaniami. 

1. W jaki sposób i od kogo pokrzywdzony, który po przeprowadzonej modernizacji gruntów rolnych do-
wiedział się, że z gospodarstwa, którego jest właścicielem ubył pewien określony procent gruntów (przypa-

dek mieszkańca gminy Piszczac, który utracił około 20% gruntów nie jest odosobniony) ma dochodzić rosz-

czeń utraty majątku? 



2. W jaki sposób w przypadku kontroli z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mają postę-

pować rolnicy dysponujący aktem notarialnym nabycia gruntu z zaznaczoną powierzchnią działki, kiedy zo-
staną skonfrontowani z danymi zawartymi w nowej ewidencji gruntów rolnych i dane te będą rozbieżne? 

Która powierzchnia będzie brana pod uwagę? 

3. Kto odpowiada za nieprawidłowości związane z przeprowadzaną modernizacją gruntów i budynków? 

4. Czy właściwe jest rozwiązanie polegające na tym, że osobami dochodzącymi swoich naruszonych praw 
są pokrzywdzeni rolnicy? Czy obowiązek naprawy szkody nie powinien ciążyć na czyniącym szkodę? 

5. Czy podatnicy podatku rolnego, którzy na skutek przeprowadzonej modernizacji utracili część gruntów, 

a przez kilkanaście lat płacili podatek według wcześniejszych pomiarów, mogą dochodzić zwrotu nadpłaty 
podatku wraz z ustawowymi odsetkami? 

6. Czy w przypadku rozbieżności podczas prowadzonej modernizacji gruntów rolnicy byli informowani 

o zaistniałym fakcie i czy w przypadku rozbieżności były wykonywane pomiary w terenie? 

Z poważaniem 
Grzegorz Bierecki 

Henryk Cioch 


