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Porady prawne dla rolników: za darmo!
Autor: Daniel Biernat
Data: 29 września 2015

Jesteś rolnikiem, mieszkasz na wsi i masz problem natury prawnej?
Zgłoś się po darmową poradę do biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej we
Wrocławiu. Porady prawne są udzielane przez adwokata Łukasza
Opalińskiego.
Wystarczy zgłosić swój problem i skontaktować się z najbliższym biurem
Dolnośląskiej Izby Rolniczej, aby ustalić miejsce i termin spotkania, podczas
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którego będziemy mogli zasięgnąć porady.
Miałem problem z moim sąsiadem zza miedzy, sprawa dotyczyła nieprawnego zajęcia
i uprawiania gruntu. Bez pomocy prawnej nic bym nie zdziałał!
Marek Jankowski, rolnik z gm. Osiecznica

Z takiej porady prawnej skorzystał np. pan Marek Jankowski, rolnik z gm. Osiecznica w pow.
bolesławieckim. – Jak to na wsi, nie zawsze jest zgoda. Miałem problem z moim sąsiadem zza
miedzy, sprawa dotyczyła nieprawnego zajęcia i uprawiania gruntu – mówi pan Jankowski. – Bez
pomocy prawnej nic bym nie zdziałał – dodaje.
– Nie sprawdzamy nikogo, nikomu nie zaglądamy w dokumenty. Każda osoba, która zgłosi się do
naszego biura, otrzyma porady prawne – zapewnia Łukasz Opaliński. Adwokat służy pomocą m.in.
w pisaniu prostych pism procesowych, odwołań i pozwów. Jak sam twierdzi, problemów
w rolnictwie jest bardzo dużo. – Gro spraw dotyczy kwestii dzierżawy nieruchomości rolnych
zarówno w obrocie prywatnym, jak i agencyjnym. Do tego dochodzą kwestie dopłat bezpośrednich,
płatności rolno-środowiskowych, ale również zwykłych spraw, które dotykają każdego obywatela,
jak prawo spadkowe, kwestie zniesienia współwłasności, dziedziczenia gospodarstw rolnych,
a także konfliktów sąsiedzkich, których niestety na wsi nie brakuje – opowiada adwokat.
Bezpłatne porady cieszą się dużą popularnością. Udzielane są również telefonicznie. – Każdy, kto
zgłosi się do biura, otrzyma mój numer telefonu i będzie mógł bez konieczności przyjazdu do
siedziby w każdy dzień tygodnia ze mną porozmawiać telefonicznie, gdyż takich porad również
udzielam – informuje pracownik DIR.
Osoby zainteresowane poradami powinny w miarę możliwości zabrać ze sobą dokumentację
dotyczącą ich spraw (np. umowy, akty notarialne, pisma z urzędów). Pozwoli to na dokładne
zapoznanie się z problemem, a zatem na udzielenie pełniejszej porady.
***
Adwokat przyjmuje w następujących dniach i godzinach:
Dolnośląska Izba Rolnicza, ul. Wiejska 29, 52-411 Wrocław: każdy poniedziałek i czwartek
w godzinach 14.00–16.00
Biuro Terenowe DIR w Ząbkowicach Śląskich, ul. Daleka 19: każdy wtorek w godzinach
9.00–12.00
Biuro Terenowe DIR w Legnicy, ul. Okrzei 12: każda środa w godzinach 9.00–12.00
Biuro Terenowe DIR w Uboczu, Ubocze 300: każda środa w godzinach 13.00–16.00
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