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Joachim Brudziński                                                                      Szczecin, dn. 06.12.2012r.

Leszek Dobrzyński                                                                            

Czesław Hoc

Michał Jach

Posłowie na Sejm RP

KP Prawo i Sprawiedliwość

Delegatura CBA w Szczecinie

ul. Ku Słońcu 33 a

70-907 Szczecin

Działając w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła
i  senatora  w  związku  z  doniesieniami  medialnymi  oraz  zarzutami  podnoszonymi  przez
organizacje  rolnicze,  wnosimy  o  podjęcie  czynności  wyjaśniających,  zmierzających  do
ustalenia, czy Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie, dokonuje rozporządzeń
ziemią rolną Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sprawdzenie, czy
przepisy te nie są obchodzone, a w szczególności wnosimy o:

1)ustalenie, czy podmioty startujące i dopuszczane do udziału w przetargach na zakup ziemi
rolnej spełniają wymagania stawiane przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawie
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

2)ustalenie,  czy  w/w  podmioty,  które  spełniają  formalno-prawne  wymagania  stawiane
stosownymi  przepisami,  rzeczywiście  działają  w  imieniu  własnym  i  na  własną  rzecz,

3)ustalenie,  czy podmioty dopuszczone do udziału  w przetargu występują  wielokrotnie w
takich przetargach, a jeśli tak, to czy te osoby nabyły juŜ uprzednio ziemię rolną od ANR i
jaki jest aktualnie los tej ziemi w zakresie prawnym (kto jest aktualnie właścicielem, czy
ziemia jest obciąŜona umową dzierŜawy, itp.) oraz jak wygląda faktyczne jej uŜywanie, kto ją
uprawia,

4)ustalenie, czy osoby które nabyły grunty rolne od ANR legitymują się źródłami uzyskania
przychodów,  które  uprawdopodabniają  moŜliwość  dysponowania  tak  duŜymi  sumami
pienięŜnymi, jakie wiąŜą się z zakupem ziemi (są to często miliony złotych) oraz czy zostały



2

w  zakresie  tych  przychodów  spełnione  wszelkie  obowiązki  podatkowe  wobec  Skarbu
Państwa i gmin,

5)ustalenie, czy osoby dopuszczone do udziału w przetargach  organizowanych przez ANR są

związane  umowami  powierniczymi  z  podmiotami  nieuprawnionymi  do  udziału  w  takich
przetargach  oraz  czy  zaciągnęły  zobowiązanie  wobec  tych  podmiotów bezpłatnie  lub  za
wynagrodzeniem, w zakresie dalszego rozporządzenia ziemią rolną,

6)sprawdzenie w księgach wieczystych aktualnych właścicieli wszystkich gruntów rolnych
sprzedanych przez ANR od czasu akcesji Polski do UE.

Podjęcie stosownych czynności  przez  organa ścigania jest  konieczne,  gdyŜ  kompleksowe
zbadanie sprawy moŜe być dokonane jedynie przez takie ograny, a faktyczne przestrzeganie
przepisów  konstruujących  tzw.  moratorium  na  nabywanie  ziemi  rolnej  przez  podmioty
zagraniczne,  leŜy  nie  tylko  w  interesie  polskiej  racji  stanu,  ale  przede  wszystkim  jest
obowiązkiem ANR. Jakiekolwiek więc wątpliwość w tym zakresie wymagają wyjaśnienia, o
co niniejszym wnosimy.


