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Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego w Mielcu zg³osi³ siê pan Karol G., dzia³aj¹cy w imieniu w³asnym oraz

brata Józefa G. zamieszka³ego w Krakowie, w sprawie odmownej decyzji potwierdzenia rekompensaty
z tytu³u pozostawienia przez Katarzynê G. nieruchomoœci po³o¿onych w Brodach, poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej. Decyzja ta zosta³a zaskar¿ona i obecnie postêpowanie odwo³awcze toczy siê przed
Ministerstwem Skarbu.

Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, i¿ decyzja odmowna opiera³a siê g³ównie na tym, i¿
brakowa³o przed³o¿enia przez strony postêpowania oœwiadczeñ dwóch œwiadków odnoœnie do rodzaju
oraz powierzchni pozostawionych gruntów. Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, i¿ wnioskodawca, stara-
j¹c siê o rekompensatê, przed³o¿y³ wojewodzie ma³opolskiemu akt notarialny dotycz¹cy zakupu przed-
miotowych nieruchomoœci. Organ administracji uzna³ jednak ten dokument za niewystarczaj¹cy.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê Pana Ministra o objêcie nadzorem tej sprawy oraz jej podobnych.
Jest to konieczne, gdy¿ jest to sytuacja, w której przedk³ada siê dowód z zeznañ œwiadków nad dowód
z dokumentu urzêdowego, jakim jest akt notarialny. W mojej ocenie organ administracji na podstawie
przed³o¿onego aktu notarialnego winien uznaæ fakt pozostawienia ziemi w Brodach za udowodniony,
zaœ w zakresie okolicznoœci, które ewentualnie pozosta³yby niewyjaœnione – przes³uchaæ same strony
postêpowania. Postêpowanie organu administracji, który po tylu latach nakazuje stronie poszukiwaæ
osób niespokrewnionych a tam zamieszkuj¹cych oraz przedk³ada zeznania tych¿e osób nad akt nota-
rialny, jest zupe³nie niezrozumia³e.

Szanowny Panie Ministrze, uwa¿am, i¿ postêpowanie takie jest b³êdne, a je¿eli mieœci siê ono w gra-
nicach obowi¹zuj¹cego prawa, to takie przepisy nale¿y jak najszybciej zmieniæ, chocia¿by z uwagi na
up³ywaj¹cy czas oraz praktyczn¹ niemo¿noœæ udowodnienia, z pomoc¹ œwiadków, przez inne osoby
ubiegaj¹ce siê o rekompensatê informacji o powierzchni oraz rodzaju pozostawionych nieruchomoœci.

Proszê o wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ w tym wzglêdzie.

Pozostajê z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl




