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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
We wrzeœniu ubieg³ego roku zapowiedzia³ Pan wszczêcie dzia³añ maj¹cych na celu szybkie rozdyspo-

nowanie mienia wchodz¹cego w sk³ad Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa – g³ównie na rzecz
osób chc¹cych powiêkszyæ swoje gospodarstwa rodzinne. Deklaracjê tê przyj¹³em z du¿ym zaintereso-
waniem i oczekiwa³em konkretnych narzêdzi realizacji tej polityki. Z du¿ym rozczarowaniem obserwujê
jednak odmienne w stosunku do tych deklaracji postêpowanie Agencji Nieruchomoœci Rolnych.

Powszechnie wiadomo o „g³odzie ziemi” w jednym z najbardziej rolniczych powiatów województwa za-
chodniopomorskiego, to jest w powiecie pyrzyckim. Tymczasem otrzyma³em informacjê o organizowa-
nych przetargach na sprzeda¿ nieruchomoœci w obrêbie Skrzynka w powiecie pyrzyckim w drodze
ustnych przetargów nieograniczonych, z zastrze¿eniem braku mo¿liwoœci roz³o¿enia nale¿noœci na raty.
Powstaje pytanie: dla kogo zorganizowano te przetargi? Wydaje siê, ¿e nie dla miejscowych rolników.

W zwi¹zku z licznymi w¹tpliwoœciami zwi¹zanymi z organizacj¹ tych przetargów zwracam siê do Pa-
na Ministra z proœb¹ o odpowiedŸ na poni¿sze nurtuj¹ce mnie pytania.

1. Kto podj¹³ decyzjê o nieorganizowaniu przetargów ograniczonych do rolników chc¹cych powiêk-
szyæ swoje gospodarstwa rolne?

2. W jakiej odleg³oœci znajduj¹ siê dzia³ki od miejscowoœci, z których rolnicy czêsto zwracaj¹ siê do
mnie z problemem braku gruntów na powiêkszanie gospodarstw (Letnin, Mechowo, Mielêcin, Bylice)?

3. Czy nieruchomoœci by³y wpisane do rejestru nieruchomoœci atrakcyjnych prowadzonego przez
ANR?

4. Jeœli tak, to czy wycena nieruchomoœci przeprowadzona by³a z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci alter-
natywnego ich zagospodarowania?

5. Czy nieruchomoœci s¹siaduj¹ z jeziorami lipiañskimi? Je¿eli tak, to w jaki sposób?
6. Kto by³ dzier¿awc¹ tych nieruchomoœci?
7. Kiedy zosta³y rozwi¹zane umowy dzier¿awy?
8. Jaka by³a przyczyna rozwi¹zania umów dzier¿awy?
9. Czy nieruchomoœci by³y przedmiotem podzia³ów geodezyjnych? Je¿eli tak, to w jakim celu podzia-

³y zosta³y przeprowadzone?
10. Kim s¹ osoby, które naby³y nieruchomoœci?
11. Czy w ostatnim czasie (w ci¹gu ostatniego pó³ roku) na terenie dzia³alnoœci OT Szczecin organizo-

wane by³y podobne przetargi (przetargi nieograniczone na zakup ziemi rolniczej bez mo¿liwoœci roz³o¿e-
nia nale¿noœci na raty)?

Ze wzglêdu na zbli¿aj¹cy siê termin posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi proszê
o mo¿liwie szybkie ustosunkowanie siê do przedstawionych pytañ.

Z powa¿aniem
Jan Olech




