
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Owczarka
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w dniu 17 listopada 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej S³awomira
Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z budow¹ dróg ekspresowych i autostrad w moim okrêgu (powiaty: ³aski, pabianicki

i zgierski) do mojego biura senatorskiego zg³osi³o siê wiele osób maj¹cych pretensje w zwi¹zku z wyw³a-
szczeniem nieruchomoœci pod potrzeby ww. inwestycji. Generalnie wszyscy narzekaj¹ na bardzo wolne
tempo wyceny nieruchomoœci. Zdajê sobie sprawê z ogromu zadañ (5400 dzia³ek), ale nie mogê pogo-
dziæ siê z tym, ¿e w³aœciciele nie otrzymuj¹ informacji, kiedy ta wycena nast¹pi. S¹dzê, i¿ resort trans-
portu, budownictwa i gospodarki morskiej musi po konsultacjach z wojewodami zmieniæ tê sytuacjê.

Kiedy mieszkañcy wsi Mauryców w powiecie ³askim udali siê do Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych w £as-
ku w celu uzyskania poœwiadczenia w³asnoœci, dowiedzieli siê, ¿e nie s¹ ju¿ w³aœcicielami dzia³ek. Brak
wczeœniejszej informacji o tym fakcie wywo³a³ ich uzasadnion¹ irytacjê.

Zwrócili siê do mnie równie¿ mieszkañcy gminy Sokolniki, powiat wieruszowski, którzy zostali wy-
w³aszczeni 19 kwietnia 2011 r. Termin ustalenia odszkodowania up³yn¹³ w dniu 4 lipca 2011 r., ale do
tej pory nie otrzymali odszkodowania. Poza tym z dniem 26 sierpnia 2011 r. ministerstwo w³aœciwe do
spraw transportu wyda³o rozporz¹dzenie, które w niekorzystny dla w³aœcicieli nieruchomoœci sposób
zmienia zasady wyceny nieruchomoœci. Rozporz¹dzenie nie ustala postêpowania ze sprawami rozpo-
czêtymi w czasie obowi¹zywania dotychczasowych przepisów. Bior¹c pod uwagê to, i¿ termin ustalenia
wyceny min¹³ przed terminem wydania nowego rozporz¹dzenia, uwa¿am, i¿ mieszkañcy gminy Sokolni-
ki powinni otrzymaæ odszkodowanie w wysokoœci zgodnej z obowi¹zuj¹cym wówczas rozporz¹dzeniem.

Dla w³aœcicieli zabudowanych nieruchomoœci ustawa przewiduje dodatkowe rekompensaty za szyb-
sze opuszczenie tych nieruchomoœci. Termin ten, moim zdaniem, powinien p³yn¹æ od dnia otrzymania
wyceny przez w³aœciciela, który dopiero wtedy mo¿e podejmowaæ racjonalne dzia³ania, a nie w momen-
cie uw³aszczenia siê przez inwestora.

Wielkie dzie³o budowy dróg ekspresowych i autostrad nie mo¿e powodowaæ niepokojów wœród wielu
mieszkañców, tym bardziej ¿e czêsto dzieje siê tak z powodu braku odpowiednich informacji. W zwi¹zku
z tym proszê Pana Ministra o podjêcie stosownych dzia³añ.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Andrzej Owczarek




