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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze,
W dniu 19 marca 2009 r. skierowa³em do Pana Ministra oœwiadczenie dotycz¹ce dzia³añ maj¹cych

na celu szybkie rozdysponowanie mienia wchodz¹cego w sk³ad Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañ-
stwa, g³ównie na rzecz osób chc¹cych powiêkszyæ swoje gospodarstwa rodzinne.

W zwi¹zku z powy¿szym podnios³em kilka nurtuj¹cych mnie zagadnieñ. Otrzymana odpowiedŸ (pis-
mo o sygnaturze GZsp-057-611-38/09 z dnia 23.04.2009 r.) nie by³a w pe³ni satysfakcjonuj¹ca, przy
czym nale¿y jednoznacznie stwierdziæ, i¿ z treœci pisma wynika, ¿e wzbudzaj¹ce w¹tpliwoœci zasady or-
ganizacji przetargów na sprzeda¿ nieruchomoœci w obrêbie Skrzynka w powiecie pyrzyckim okaza³y siê
uzasadnione.

W zwi¹zku z faktem, i¿ od udzielenia odpowiedzi na wskazane pytania minê³y ju¿ prawie 2 lata, a pro-
blem niew³aœciwego dzia³ania Agencji Nieruchomoœci Rolnych pozostaje aktualny, zwracam siê do Pana Mi-
nistra z proœb¹ o wyjaœnienie, w jaki sposób rozstrzygniêto wystosowany przez dyrektora oddzia³u ANR
w Szczecinie do Prezesa Agencji Nieruchomoœci Rolnych wniosek o uniewa¿nienie przetargów dotycz¹cych
sprzeda¿y nieruchomoœci rolnych po³o¿onych w Skrzynce, gm. Lipiany, woj. zachodniopomorskie.

Ponadto zwracam siê z proœb¹ o przedstawienie wyników kontroli, jakie w przedmiotowym zakresie
przeprowadzi³ Zespó³ Kontroli Wewnêtrznej Biura Prezesa ANR.

Jednoczeœnie nadmieniam, ¿e lokalne media oraz zwracaj¹cy siê bezpoœrednio do mnie rolnicy, czê-
sto podnosz¹ problem zwi¹zany z prowadzon¹ przez ANR sprzeda¿¹ ziemi wraz z aktualn¹ umow¹ dzier-
¿awy w przypadku, kiedy rolnik dzier¿awi¹cy grunt nie mo¿e z ró¿nych przyczyn skorzystaæ z prawa
pierwszeñstwa nabycia.

Dodatkowo zwracam uwagê, i¿ w przedmiotowej sprawie stanowisko zajê³o tak¿e Walne Zgromadze-
nie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej III Kadencji, które w piœmie prezesa ZIR z dnia 11.01.2011 r.
zaapelowa³o do Pana Ministra o podjêcie wszelkich mo¿liwych dzia³añ w celu zaprzestania negatywnych
praktyk ANR, zagra¿aj¹cych egzystencji wielu gospodarstw i rozwojowi województwa.

Z powa¿aniem
Jan Olech




