
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bronis³awa Korfantego

na 73. posiedzeniu Senatu
w dniu 31 marca 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Do mojego biura senatorskiego zg³osi³ siê pan Mariusz S., nastêpca prawny pani Stanis³awy G., mie-
szkanki gminy L. w województwie pomorskim. Naczelnik gminy L., decyzj¹ z dnia 5 wrzeœnia 1978 r. na
podstawie art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzeda¿y pañstwowych nieruchomoœci rol-
nych oraz uporz¹dkowaniu niektórych spraw zwi¹zanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadni-
ctwa rolnego, dokona³ przejêcia bez odszkodowania na rzecz Skarbu Pañstwa dzia³ki nale¿¹cej do
Stanis³awy G.

W dniu 4 sierpnia 1997 r. Mariusz S. wniós³ o zwrot wyw³aszczonej nieruchomoœci, wskazuj¹c, ¿e
Stanis³awa G. nigdy nie zosta³a zawiadomiona o tocz¹cym siê postêpowaniu. Od tego czasu trwa wy-
miana korespondencji z organami administracji publicznej oraz kolejne postêpowania s¹dowe.

W wyroku z 22 maja 2001 r. Naczelny S¹d Administracyjny – Oœrodek Zamiejscowy w Gdañsku po-
twierdzi³, ¿e Stanis³awa G. nigdy nie zosta³a zawiadomiona o tocz¹cym siê postêpowaniu w sprawie wy-
w³aszczenia przedmiotowej nieruchomoœci oraz nie otrzyma³a decyzji wyw³aszczeniowej. S¹d zauwa¿y³
równie¿, ¿e decyzja ta nie zosta³a og³oszona w ¿aden inny sposób przewidziany prawem. W œwietle obo-
wi¹zuj¹cego prawa decyzjê tak¹ uwa¿a siê za nieistniej¹c¹.

Pomimo kolejnych postêpowañ przed organami administracji publicznej oraz dalszych korzystnych
dla pana S. orzeczeñ s¹dowych, do dnia dzisiejszego nie uda³o mu siê wyegzekwowaæ przys³uguj¹cych
mu praw do nieruchomoœci.

Przytoczony przeze mnie przyk³ad postêpowania w jaskrawy sposób ukazuje dramatyczny problem
obywatela z dowiedzeniem swoich racji w kontaktach z administracj¹ publiczn¹. Stanowi te¿ przyk³ad
naruszenia zasady zaufania obywatela do pañstwa.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê Pana Ministra o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. W jaki sposób pan S. mo¿e wyegzekwowaæ swoje prawa do nieruchomoœci?
2. Jakie dzia³ania mo¿e podj¹æ ministerstwo, aby nie dochodzi³o w przysz³oœci do podobnych spraw?
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