
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

na 68. posiedzeniu Senatu
w dniu 12 stycznia 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do prezesa Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Ko³odzieja

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
Otrzymujê od rolników liczne sygna³y dotycz¹ce problemów, z jakimi siê borykaj¹, w zakresie niezgo-

dnoœci wypisów z rejestru gruntów z pomiarami prowadzonymi przez ARiMR. W celu zobrazowania pro-
blemu pozwolê sobie przytoczyæ nastêpuj¹cy przyk³ad. Otó¿ rolnik posiada dzia³kê o wielkoœci 2 ha, co
jest potwierdzone wypisem z rejestru gruntów. Rolnik u¿ytkuje swoj¹ dzia³kê i tym samym mo¿e sk³a-
daæ wnioski o dop³aty bezpoœrednie. Jednak¿e w informacji pomiarowej, jak¹ ten rolnik otrzyma³
z ARiMR, stwierdza siê, i¿ powierzchnia dzia³ki, któr¹ u¿ytkuje, wynosi 1,5 ha. W zaistnia³ej sytuacji
rolnik zwróci³ kwotê niezale¿nie pobranych dop³at bezpoœrednich, a za b³êdy we wniosku otrzyma³ oczy-
wiœcie przewidziane kary administracyjne.

Mam zatem pytanie, które kierujê do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz prezesa ARiMR: która po-
wierzchnia jest powierzchni¹ obowi¹zuj¹c¹? Co w takiej sytuacji jest wa¿niejsze: zasada wiary publicz-
nej ksi¹g wieczystych, zgodnie z któr¹ dzia³ka ma powierzchniê 2 ha, jak jest zapisane w ksiêdze, czy te¿
wynik przeprowadzonego na zlecenie ARiMR pomiaru, zgodnie z którym przyjmujemy, ¿e dzia³ka ma po-
wierzchniê 1,5 ha. To zosta³o zmierzone urz¹dzeniami pomiarowymi, których b³¹d pomiarowy wynosi
ok. 3 m. W ilu wnioskach o dop³aty bezpoœrednie wystêpuj¹ takie rozbie¿noœci? Jaki to stanowi procent
wszystkich wniosków i jakie jest postêpowanie ARiMR w takich sytuacjach?

Do Pana Ministra mam jeszcze nastêpuj¹ce pytanie: co siê dzieje z kwot¹ zwrócon¹ z tytu³u nienale¿-
nie pobranych p³atnoœci bezpoœrednich? Czy te œrodki wracaj¹ do Brukseli, czy zostaj¹ w kraju? Co siê
dzieje z wartoœci¹ powierzchni gruntów? Czy ona zostaje wykreœlona, a w kolejnym roku koperta finan-
sowa na dop³aty bezpoœrednie zostaje zmniejszona o p³atnoœæ przys³uguj¹c¹ na tê powierzchniê?

Proszê o szczegó³owe wyjaœnienia i rozwi¹zanie tego problemu.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




