
STANOWISKO
IX Okrggowego Zjazdu Delegat6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w

w Szczawnie Zdroju z dnia 13 czerwca 2015 r.
w sprawie roszczefi do grunt6w rodzinnych ogrod6w dzialkowych

i ustawy reprywatyzacyjnej.

W zwi4zku z licznymi procesami s4dowymi w kraju dotycz4cymi roszczen
bylych wla5cicieli do grunt6w zajmowanych przez rodzinne ogrody dzialkowe
i wydawanymi wyrokami nakazuj4cymi PZD zaplacenie olbrzymich kwot,
lX Okrggowy Zjazd Delegat6w Polskiego Zwi1zku Dzialkowc6w w Szczawnie

Zdroju stwierdza,2e za ten stan rzeczy odpowiedzialne s4 wladze publiczne.
Od 25 lat wladza w naszym Paristwie nie potrafi rozwi7za( problemu roszczeri i nie
podejmuje inicjatywy ustawodawczej, kt6ra zagwarantowalaby odpowiednie
zadoSiuczynienie bylym wia6cicielom,, kt6rzy nie otrzymali odszkodowari.
Mimo, 2e w tej sprawie w 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich apelowaia do

Premiera Rzqdu RP i wskazywala,2e Skarb Paristwa moze z pomoc4 unijn4 sprostai
wyplacie odszkodowari, ustawy reprywatyzacyjnej nadal nie ma. Brak ustawy

powoduje, 2e s4dy oddajq dawnym wlaScicielom wszystkie nieruchomoSci, nawet te,

kt6re legalnie zajmuj4 instytucje pafistwowe, jeSli wta6ciciele udokumentujq swoje
prawa do nich.
Delegaci IX Zjazdu zauwa2aj4 przy tym,2e w tej ,,pozaustawowej" reprywatyzacji
najliczniej korzystaj4 ci, ktorzy wykupuj4 roszczenia od bylych wlaScicieli lub ich

spadkobierc6w. W szybkim czasie uzyskujq tak2e wyroki s4dowe nakazujqce
wydanie grunt6w oraz zaplatE wysokich odszkodowan za zalmowanie grunt6w
W ten spos6b chroniona jest ich wlasnoSc, jedynie dzialkowcy i ZwiEzek nie chroni
w takich sytuacjach Zadne prawo. Za zaniechanie dzialah w kierunku uchwalenia
prawa o reprywatyzacji placq dzialkowcy!

W zwi4zku z powy2szym nie do zaakceptowania jest sytuacja, aby za brak

ustawy reprywatyzacyjnej koszty ponosil Polski Zwi4zek Dzialkowc6w, czyli
dzialkowcy. Patologi4 jest aby dawne krzywdy byly wa2niejsze od tych
uryrz4dzanych obecnie.
74azd stoi na stanowisku, 2e dalsze lekcewa24ce traktowanie dzialkowc6w
i niekorzystne interpretowanie przepis6w ustawy o rodzinnych ogrodach

dzialkowych jest niedopuszczalne w demokratycznym pafistwie prawym.
lX Zjazd Okrqgowy Llazd Delegat6w w Szczawnie Zdroju apeluje do

przedstawicieli wladz publicznych o podjgcie konstruktywnego dialogu z Polskim
Zwi4zkiem Dzialkowc6w w sprawie \r?pracowania takich uregulowari, kt6re odciq2E
dzialkowc6w i Zwi4zek od ponoszenia ogromnych koszt6w nie ze swojej winy.
Dzialkowcy nie zajgli samowolnie grunt6w bylych wtaScicieli w zwiqzku z czym ani
oni, ani Zwi4zek nie powinni ponosii 2adnych kosztow.
Stanowisko niniejsze przekazujerny do wiadomo6ci Marszalkowi Sejmu RP
i Premierowi Rzadu RP.
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