
Oświadczenie złożone 

przez senatora Waldemara Kraskę 

na 76. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 czerwca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Proszę, by Pani Premier zleciła zbadanie sprawy rodziny państwa Rafała i Katarzyny W., którym pań-

stwowy inspektor nadzoru budowlanego w Sokołowie Podlaskim decyzją z 27 września 2013 r. nakazał roz-

biórkę budynku mieszkalnego, jedynego dachu nad głową rodziny państwa W. 

Jak wynika z relacji państwa W., a także z okazanych dokumentów, rodzina ta padła ofiarą oszustwa ze 

strony urzędnika nadzoru budowlanego, który podjął się pośrednictwa w załatwieniu pozwolenia na budowę 

i dostarczył im dokument, jak się potem okazało, fałszywy. Państwo W. budowali dom w przekonaniu, że 

czynią to legalnie. Fałszerstwo zostało dokonane poza nimi, a urzędnik, który się tego dopuścił, został za ten 

czyn skazany. Jest zatem wielką niesprawiedliwością, że władza budowlana, której urzędnik oszukał tych 

ludzi, żąda teraz rozbiórki nowego domu, będącego jedynym dachem nad głową rolniczej wielopokoleniowej 

rodziny. To absurd, krzywda i niesprawiedliwość, że nie z własnej winy ci ciężko pracujący ludzie mieliby 

teraz, w imię bezdusznej litery prawa, burzyć dom będący dorobkiem ich ciężkiej pracy i wielu lat życia. To 

niehumanitarne i nieludzkie postępowanie wobec tych ludzi. Psu nie niszczy się budy, tym bardziej człowie-

kowi domu nie powinno się niszczyć. Słyszymy, że domy rodzin terrorystów są niszczone w Palestynie, ale 

tu chodzi o Polskę, w której panuje pokój. Dom państwa W. nikomu nie wadzi, nie wchodzi w grę naruszenie 

czyichkolwiek praw bądź interesów. 

Proszę, by Pani Premier poleciła podległym sobie władzom budowlanym znalezienie takiego rozwiązania 

prawnego, które pozwoli rodzinie W. zachować ich dom, bez uciekania się do bezsensownego i tragicznego 

wręcz dla tych ludzi burzenia dorobku życia i jedynego dachu nad głową. 

Proszę, by zleciła Pani również zbadanie tego, jak wiele podobnych spraw miało miejsce w rejonie działa-

nia nadzoru budowlanego w Sokołowie Podlaskim. Uzyskałem bowiem informację, że spraw podobnych do 

tej, która spotkała państwa W., może być więcej. 

Z poważaniem 

Waldemar Kraska 




