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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili siê do mnie mieszkañcy Pabianic z proœb¹ o interwencjê odnoœnie do wyw³aszczenia grun-

tów pod budowê autostrady A4.
W jednym przypadku wyw³aszczenie dotyczy dwóch dzia³ek, o powierzchni 0,2825 ha i 0,3683 ha,

przez które bêdzie przebiega³a obwodnica Pabianic. Dzia³ki te s¹ po³o¿one przy drodze powiatowej o na-
wierzchni asfaltowej, czego nie uwzglêdnia rzeczoznawca, a potwierdza gmina Pabianice – za³. nr 1.
S¹ uzbrojone, jest tam linia energetyczna, wodoci¹g, linia telefoniczna, do drogi krajowej nr 71 jest tylko
oko³o dwustu metrów, s¹ to granice miasta Pabianic. Na tych dzia³kach dopuszcza siê budowê siedliska
zagrodowego i s³u¿¹cego produkcji rolnej (fermy, obory, chlewnie). Poniewa¿ dzia³ki te by³y ujête w pla-
nie perspektywicznym pod budowê obwodnicy, nie przekszta³cono ich na budowlane i w zwi¹zku z tym
GDDKiA proponuje bardzo niskie odszkodowanie.

W drugim przypadku zainteresowani nigdy nie otrzymali operatu szacunkowego, przy wycenie nie
uwzglêdnia siê istniej¹cego drzewostanu na dzia³ce oraz nie bierze siê pod uwagê faktu, ¿e w ramach
wyw³aszczenia w³aœciciele bêd¹ mieli podzielone dzia³ki i do jednej z nich bêdzie utrudniony dojazd,
przez co znacznie obni¿y siê jej wartoœæ.

Najwiêksze moje obawy budzi fakt, i¿ zaproponowane ceny wykupu w obu przypadkach s¹ bardzo
niskie, znacznie ni¿sze ni¿ ceny transakcji zawieranych w tym rejonie, a co wiêcej s¹ ni¿sze od cen za-
proponowanych w³aœcicielom s¹siednich dzia³ek.

Panie Ministrze, proszê o wyjaœnienie sk¹d takie dysproporcje? Proszê równie¿ o wyjaœnienie, z jakie-
go powodu nast¹pi³a zmiana pierwotnej lokalizacji obwodnicy?

W zwi¹zku z tym, i¿ korespondencja w tym zakresie jest bardzo obszerna, zostanie ona przes³ana
bezpoœrednio do ministerstwa odrêbnie. Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o ustosunkowanie siê
do podniesionych w tych skargach zarzutów.

Na koniec pragnê zapytaæ Pana Ministra, w zwi¹zku z licznymi inwestycjami prowadzonymi na tere-
nie kraju, jakie w chwili obecnej obowi¹zuj¹ zasady i tryb wyw³aszczeñ oraz przyznawania odszkodo-
wañ za grunty przeznaczane pod autostrady.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




