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Wojewoda Podlaski

Budowa obwodnicy w Augustowie niesie za sobą wycenę prawie 900

nieruchomości. Podlaska Izba Rolnicza po raz kolejny przekazuje dla Pana Wojewody

sygnały napływające od rolników. Tym tazemniepokój rolników budzi sprawa sporządzanta

wycen nieruchomości. Ustalenie wysokości odszkodowania jest zasadniczym tematem

w postępowaniu odszkodowawczym. Zaproponowane kwoty w pierwszych sporządzonych

operatach szacunkowych są zaniżonę i wywołują niezadowolenie rolników. Mamy prawo

przypuszczać, że kolejne operaty takze będą odbiegac od realnej warlości ziemi a tYm

samym będą ktzywdzące i niesatysfakcjonujące rolników. Obecnie częśó rolników jest na

etapie wnoszenia zastrzeżeń do wydawanych operatów szacunkowych, gdzie rzęczoznawca

majątkowy przyj* do analtzy i obliczeń kilkanaście zupełnie przypadkowych pod względem

cech rynko\^rych transakcji nieruchomości . Faktem jest ,że rzęazo;znawca majątkowy jest

odpowiedzialny za wycenę nieruchomości zgodnie z zasadamt wynikającymi z przepisów

prawa i standardami zawodowymi. To on określa metodę i technikę szacowania , ale to nie

oznacza, żę rzeczoznavłca działa sobie w sposób dowolny naruszając przepisy prawa / oPinia

prawna sporządzona przez radcę prawnego Grażynę Wyszkowską na zlecenie GminnY

Raczki/.

Zarząd Podlaskiej lzby Rolniczej uważa ,że w zaistniałej sy,tuacji dobrym

rozwiązaniem dla rolników i a także w interesie Wojewody by|oby przekazanie kilku

operatów szacunkowych w wersji roboczej do Zespołu Ekspertów prry Ministerstwie

Transportu Budownictwa i Gospodarki Wodnej celem zasięgnięcia opinii ntezależnego

Zespołu. Taka opinia na etapie sporządzania operatów szacunkowych pozwoli uniknąĆ

dywagacji , plzęTzucania się odpowiedzialnością a najważniejsze niepotrzebnych odwołań

i rozżalęnia rolników. Taką drogę obrano w woj. Warmińsko -mazurskim w roku ubiegłym
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przy budowie Drogi S-7, gdzie pierwsze *rtępn. operaty szacunkowe poddane zostŃy

ana|izie Ze społu Eksp ertów.

Kolejną spfawą którą podnoszą rolnicy to miejsc e zapoznania się ze spotządzonym operatem

szacunkowym, Przywołują tu deklaracje Wojewody Podlaskiego - na spotkaniu w sprawie

budowy obwodnicy w Augustowie , które odbyło się w siedzibie starostwa powiatu

suwalskiego dnia 19 marca - o mozliwości zapoznania się z dokumentacją dot. wyceny

w miejscach łatwo dostępnych dla mieszkańców l zapis w protokóle/. Stąd w imieniu

rolników 7,arząd Podlaskiej Izby Rolniczej p,rosi o umozliwienie zapoznania się przez

osoby uczestniczące w wycenie nieruchomości, z operatami szacunkowym bliżej miejsca

zamieszkania np. Starostwo Powiatowę w Augustowie i Starostwo Powiatowe w Suwałkach.

Przedl<ładając powyższe propozycje llczymy tak jak dotychczas, na dalszą współprace

i współdziałanie.
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