
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

na 64. posiedzeniu Senatu
w dniu 4 listopada 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera oraz do mi-
nistra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowni Panowie Ministrowie!
Do mojego biura senatorskiego zg³asza siê coraz wiêcej osób, które napotykaj¹ problemy z ustale-

niem prawid³owoœci map geodezyjnych. Ludzie ci wielokrotnie sygnalizowali swoje problemy zwi¹zane
z prowadzeniem i aktualizacj¹ map w starostwach powiatowych, w G³ównym Urzêdzie Geodezji i Karto-
grafii lub w wojewódzkich inspektoratach nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jednak¿e prawie
w ka¿dym przypadku byli oni zmuszani do wykonywania pomiarów na w³asny koszt. Gdy zaœ prosili
o udostêpnienie map, napotykali ogromne trudnoœci z ich uzyskaniem. Wiem to, bowiem sam takiego
oporu doœwiadczy³em, podejmuj¹c interwencje w tych sprawach.

Wspomniane trudnoœci dotycz¹ m.in. uzyskania informacji odnoœnie do historii zmian dzia³ek, tj. ich
granic; wskazania dzia³añ, które powinny zostaæ podjête w celu przywrócenia przebiegu granic pomiê-
dzy dzia³kami, gdy¿ w³aœciciele u¿ytkowali je w granicach niezmienionych od 1921 r., a w roku 1998
z urzêdu zosta³y naniesione zmiany przebiegu granic, krzywdz¹ce dla w³aœcicieli dzia³ki; uzyskania in-
formacji odnoœnie do wszelkich prac geodezyjnych dotycz¹cych granicy miêdzy dzia³kami, ich podstaw
prawnych itp.

Pokrzywdzeni w³aœciciele zasadnie podnosz¹, i¿ granice faktyczne s¹ inne ni¿ prawne, a kiedyœ siê
pokrywa³y. Co wiêcej, niejednokrotnie zosta³y one zmienione bez wiedzy w³aœciciela. W³aœciciel dowia-
duje siê o tym w sytuacji, gdy przekazuje dzia³kê nastêpcy lub chce uzyskaæ pozwolenie na budowê.
Wtedy musi na w³asny koszt usun¹æ zaistnia³e nieprawid³owoœci. Opisywane sprawy dotycz¹ te¿ kwe-
stii braku drogi dojazdowej: na przyk³ad po komasacji dojazd do dzia³ki by³ zapewniony, potem zosta³
zlikwidowany z urzêdu, a teraz starostwo ¿¹da, by w³aœciciel dzia³ki sam wykupi³ sobie drogê dojazdo-
w¹. Proszê o informacjê, co w takich sytuacjach maj¹ zrobiæ w³aœciciele dzia³ek. Jaki powinien byæ spo-
sób usuniêcia tych nieprawid³owoœci? Z oczywistych powodów w³aœciciele nie chc¹ naprawiaæ tych
b³êdów na swój koszt, bowiem, po pierwsze, nie powsta³y z ich winy – zawini³ ewidentnie urz¹d, po dru-
gie, koszty nie nale¿¹ do najni¿szych. Czêsto jednak¿e s¹ do tego zmuszani.

Panowie Ministrowie, bardzo proszê o wyjaœnienie i rozwi¹zanie tego problemu. Chodzi tu o niezwyk-
le istotny problem, o rzetelnoœæ dzia³añ urzêdów administracji pañstwowej w stosunku do obywateli
w przypadkach, gdy istnieje zasadne podejrzenie naruszania prawa, a pokrzywdzeni ludzie nie s¹ w sta-
nie dojœæ swoich praw.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




