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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwróci³a siê do mojego biura senatorskiego grupa mieszkañców gminy Pabianice z proœb¹ o inter-

wencjê w sprawie, ich zdaniem niejasnych, zasad i trybu wyw³aszczeñ gruntów przeznaczonych pod bu-
dowê obwodnicy Pabianic i autostrady A4 oraz, ich zdaniem niejasnego, trybu wyp³aty odszkodowañ za
grunty, powoduj¹cego zasadne podejrzenie korupcji.

Z informacji przekazanych przez mieszkañców gminy wynika, i¿ raz GDDKiA proponuje bardzo wy-
sokie odszkodowanie, a w innym przypadku za grunt o podobnym usytuowaniu, uzbrojeniu czy te¿
wartoœci u¿ytkowej proponuje du¿o ni¿sz¹ cenê. Co wiêcej, niektórzy w³aœciciele nie otrzymuj¹ do wia-
domoœci operatów szacunkowych swoich dzia³ek, a w przypadku tych, którzy otrzymuj¹, okazuje siê, i¿
przy wycenie nie uwzglêdniono wielu aspektów maj¹cych ogromne znaczenie przy ustalaniu wartoœci
gruntu, np. istniej¹cego na dzia³ce drzewostanu, ogrodzenia, uzbrojenia dzia³ki, albo te¿ nie wziêto pod
uwagê faktu, ¿e w wyniku wyw³aszczenia w³aœciciele bêd¹ mieli podzielone dzia³ki i do jednej z nich bê-
dzie utrudniony dojazd, przez co znacznie obni¿y siê jej wartoœæ. Jednak¿e najwiêksze moje obawy bu-
dzi to, i¿ zaproponowane ceny wykupu s¹ bardzo niskie, znacznie ni¿sze od cen transakcji zawieranych
w tym rejonie, co wiêcej ceny te s¹ ni¿sze od cen zaproponowanych w³aœcicielom s¹siednich dzia³ek.

Panie Ministrze, proszê o wyjaœnienie obowi¹zuj¹cych zasad i trybu wyw³aszczeñ oraz przyznawania
odszkodowañ za grunty przeznaczone pod autostrady. Proszê tak¿e o informacje odnoœnie do przyjêtego
trybu ustalania i wyp³acania odszkodowañ w³aœcicielom dzia³ek po³o¿onych w miejscu, w którym ma
przebiegaæ obwodnica Pabianic. Czy zosta³a ustalona minimalna i maksymalna cena wykupu? Jeœli
tak, to jaki jest ten przedzia³? Jaki jest stan wyw³aszczeñ gruntów w gminie Pabianice w chwili obecnej?
Czy s¹ jakieœ spory z w³aœcicielami, którzy odmawiaj¹ sprzeda¿y? Jeœli tak, to proszê o szczegó³owe in-
formacje. Proszê tak¿e o informacje dotycz¹ce kwot wyp³aconych odszkodowañ poszczególnym w³aœci-
cielom dzia³ek, jak równie¿ o szczegó³owe wyjaœnienie, z jakiego powodu nast¹pi³a zmiana pierwotnej
lokalizacji obwodnicy.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




