
GMINA SZUDZIAŁOWO
16-113 Szudziałowo, ul. Bankowa 1 

NIP 545-17-99-806 REGON 050659645 Szudziałowo, dnia 15 lutego 2022 roku

GG.604.1.2022

Wojewoda Podlaski

ul. A. Mickiewicza 9

15-213 Białystok

Szanowny Panie Wojewodo,

W związku licznymi skargami rolników prowadzących działalność rolniczą na terenie Gminy 

Szudziałowo, których gospodarstwa rolne ponoszą straty spowodowane przez Wojsko Polskie oraz 

Straż Graniczną wykonujące swoje obowiązki na terenie przygranicznym, proszę o udzielnie informacji, 

czy rolnicy będą mogli ubiegać się o rekompensaty oraz kto i na jakich zasadach będzie szacował straty 

w uprawach i na łąkach.

Straty w rolnictwie na obszarze przygranicznym spowodowane są przemieszczaniem się 

pojazdów' służb strzegących granicy państwa oraz budową i użytkowaniem na tych terenach 

tymczasowych strażnic i posterunków. Ponadto, na dzień dzisiejszy, ruszyły prace związane z budową 

muru na granicy, co wiąże się z jeszcze większym zdewastowaniem terenów uprawnych.

Obecny stan rzeczy powoduje, iż część gruntów rolnych jest wyłączona z możliwości produkcji 

rolniczej, w związku z czym wnioskuję o uruchomienie wsparcia dla poszkodowanych.
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Pan
Tadeusz Tokarewicz 
Wójt Gminy Szudziałowo

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 15 lutego 2022 r., znak: GG.604.1.2022, dotyczące 
udzielenia wsparcia finansowego rolnikom za straty w uprawach i nasadzeniach spowodowane 
m in. przez Straż Graniczną w związku z działaniami związanymi z ochroną granicy, uprzejmie 
wyjaśniam, iż są to szkody, które winny być dochodzone przez rolników na zasadach prawa 
cywilnego i winny być kierowane bezpośrednio do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży 
Granicznej w Białymstoku. Wojewoda Podlaski, nie dysponuje prawnymi możliwościami 
rozpatrzenia wniosków o rekompensaty za ww. szkody na postawie obowiązujących przepisów 
prawa, gdyż kwestie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy Straży 
Granicznej zostały wprost uregulowane w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży 
Granicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1486 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 12 października 1990 r. 
o ochronie granicy państwowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 295 t.j.).

Art. 11 ust. 1 pkt 10 ustawy o Straży Granicznej wskazuje, iż funkcjonariusze, wykonując 
zadania, o których mowa w art. 1 ust. 2, do których należy m.in. ochrona granicy państwowej 
na lądzie i morzu, mają prawo przebywania i poruszania się na gruntach bez uzyskiwania zgody 
ich właścicieli lub użytkowników oraz przechodzenia przez pola uprawne w czasie
bezpośredniego pościgu, również z użyciem psa służbowego, jeżeli nie ma możliwości 
korzystania z dróg. Z kolei w ust. 8 czytamy, że za szkody wyrządzone czynnościami, o których 
mowa powyżej przysługuje odszkodowanie według zasad prawa cywilnego.

Art. 10 ustawy o ochronie granicy reguluje z kolei odpowiedzialność za szkody
wyrządzone na gruntach położonych w pasie i poza pasem drogi granicznej w trakcie
wykonywania przez Straż Graniczną (lub inne podmioty działające na zlecenie Straży Granicznej) 
czynności związanych z oznakowaniem i ochroną granicy państwowej oraz budową urządzeń 
służących tej ochronie. Właściciele lub użytkownicy tych gruntów są obowiązani 
do umożliwienia wykonywania tych czynności, jednakże, zgodnie z ust. 3, właścicielowi 
nieruchomości za szkody wyrządzone czynnościami, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje 
odszkodowanie według zasad prawa cywilnego.

Wskazane powyżej przepisy w sposób wyraźny delegują na Straż Graniczną
odpowiedzialność za działania funkcjonariuszy, o których mowa w ww. piśmie, związane 
z ochroną granicy państwowej, tym samym nie mieszczą się w kompetencjach Wojewody 
Podlaskiego.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
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