
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Łuczaka 

na 51. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 grudnia 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Panie Ministrze! Panie Prokuratorze! 

Do mojego biura senatorskiego zgłosił się pan M. S., który w 2005 r. podjął decyzję o rozpoczęciu ekolo-

gicznej uprawy borówki amerykańskiej na swojej nieruchomości w miejscowości S., gm. Łask. W związku z 

tym wykonał niezbędne inwestycje w celu przystosowania nieruchomości do ekologicznej uprawy borówki 

amerykańskiej. Ponadto pan M. S. wystąpił do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinan-

sowanie planowanej działalności, na którą to otrzymał dotacje w łącznej kwocie ponad 120 tysięcy zł. 

W dniu 7 maja 2007 r. pan M. S. wystąpił o ustalenie warunków zabudowy dla swojej inwestycji, co skut-

kowało wydaniem w dniu 5 czerwca 2008 r. decyzji nr 229/2008 starosty powiatowego w Łasku zatwierdza-

jącej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku gospodarczego. W 2010 r. pan M. S. 

dowiedział się, że planowana jest budowa drogi S8 obok jego uprawy. Podjął wtedy kroki wyjaśniające, po-

nieważ budowa niewątpliwie stała się w pewnym stopniu zagrożeniem dla jego ekologicznej uprawy. W tym 

celu pan M. S. wystosował pisma do burmistrza gm. Łask, jak również do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-

wych i Autostrad, ponieważ gdy planował swoją inwestycję, nikt nie poinformował go o planowanej budowie 

drogi. 

Sprawa budowy drogi przy nieruchomości pana M. S. nie została wyjaśniona do dnia dzisiejszego. Wsku-

tek realizacji budowy drogi S8 pan M. S. musiał oddać cześć swojej nieruchomości usytuowanej od frontu 

gospodarstwa. Co więcej, część kontrahentów zrezygnowała z odbioru borówek amerykańskich z gospodar-

stwa pana M. S. ze względu na uciążliwości wynikające z parkowania na drodze publicznej, a przede wszyst-

kim gospodarstwo utraciło swój największy atut, jakim był jego ekologiczny charakter, z powodu bliskości 

drogi S8. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjrzenie się opisanej sprawie w ramach posiadanych kompetencji z 

uwagi na obawę, iż podczas prowadzonego postępowania mogły zostać naruszone przepisy obowiązującego 

prawa. 

Z wyrazami szacunku 

Maciej Łuczak 


