
Stanowisko delegat6w na IX Okrggowy Zjazd Delegat6w ROD

Torurhsko - Wloclawskiego Okrggu Potskiego Zwi4zku Dzialkowc6w

w sprawie ustawy reprywatyzacyj nej.

W zwiqzku z rozpocz,gciem publiczncj debaty w przedmiocie reprywatyzac.ji. w tym

zabraniu glosu przez I>rezes Sqdu Najwy2szego, prolesor Malgorzatg Gersdorf oraz Ministra

Skarbu Paristwa, wlodzimierza Karpiriskiego pragnicmy wyrazii zadowolenie z faktu. ze

problem, z ktirrym boryka sig wiele rodzinnych ogrod6w dzialowych zostal dostrzezony przez

osoby piastuiqce tak wa2ne stanowiska w polsce. Jednocze(nie jako reprezcntanci wszystkicl

rodzinnych ogrod6w dzialkowych zrzeszonych w okrggu Torurisko - wloclawskim polskiegc

Zwi4zku Dzialkowc6w pragnieml, wyrazii sranowcze poparcie dla stanowiska Krajowej Rady

Po lski ego Zw i4zkl Dz i alkou,c6w w sprawi e ustawy reprywatyzacyj n e.i.

Problematyka reprl"r,vatyzacj i oraz roszcz,eh n ie jest n iestety obca ogrodom dzialkowym

z naszego okrggu. Najpowa2n ie.jszym z nich jcst roszczenie piotra Kulcrskiego. kt6ry domaga

sig likwidacji RoD.,Zacisze".,,Kolcjarz",,,im. M.Kopernika" w Grudzi4dzu, zwrotu grunru

najego rzecz, a takze wyplaty odszkodowania w kwocie l9 milion6w zlotycl.t za bezumowne

kozystanie z grunt6w Rozumiciqc krzywdg wyrzqdzonq dziadkowi piotra Kurerskiego. trudno

nazwai takie dzialanic inaczc'j. ni2 wyrzqdz.aniem kolejnych kzywd. paristwo napr.awiai4c

swojc blgdy z przcszlosci nie moze rekcewazyi potrzeby ochrony obecnych obywatcri.

Niestety. wieloletnia praktyka wskazuje, ze paisrwo ignoruje fhkt, ze osoby te przez wiele lar

w dobrej wierze gospodarowaly danym majqtkiem, nierzadko poczynajqc naklady

zwigkszaj4ce warto6i tego maj4tku. Jestesmy pelni obaw, Ze ofiar4 tego postgpowania mog4

paSc kolejne ogrody dzialkowe i kolejni dzialkowcy. Od wielu lat tocz4 sig bowiem
postgpowania adm in isrrac\, jne w przedmiocie zwrotu grunt6w. na krtirych czgsciowo
zlokalizowane s4 RoD ..Pod roporarni" oraz ..Elana" w Toruniu. postgpowania te sq

przewlekle, charakteryzuiq sig bardzo rozbudowanym i skomprikowanym materialem

dowodowym. W przypadku ROD ..pod Topolami,, zapadlo ju2 rv sumie 17 rozstrzygnigt..

wydanych przez Starostg Toruriskiego, prezydenta Miasta Torunia, Wojewodg Kujawsko
Pomorskiego. wojew6dzkie Sqdy Adrninistracyjne w Flydgoszczy i warszawie. Naczcrny Sald

Adm in istracyjny iMinistra rnfrastruktury. w chwiri obecnej sprawa ponownie znajduje sig u
organu pierwszej instanc.ji - Starosty 'l'oruriskiego.



Naszym zdaniem rozwi4zanie zaproponowane przez Krajow4 Radg Polskiego Zwi4zku

Dzialkowc6w, tj. brak moZliwo6ci przywr6cenia stanu poprzedniego poprzez z.wrol gruntu jest

jedynq moZliwo5ciq realizacji potrzeby naprawienia krzywd z, przeszlosci z .jednoczesnym

uniknigciem wyrzqdzenia kole.inych krzywd. W przypadku zast4pienia prawa do restyucji

mienia prawem do odszkodowania, nie doSi, Ze udaloby sig ten postulat zrealizowai, io bior4c

za przyklad postgpowanie w sprawie ROD ..Pod Topolami" w l'oruniu udaloby sig uniknqi

trwa.iqcego l2 lat postgpowania adm in istracy.jnego z udzialem nienral wszystkich mozliwych

instancji odwotawczych. Na takinr rozwiqzaniu zyskaliby zar6wno wywlaszczeni lub

spadkobiercy wywlaszczonych wladcicieli, jak i dziatkowcy. Sytuacja tych drugich jesr o tylc

dramatyczna, 2e nie doSi, 2e przez 12lat uprawiania swoich dzialck nie nrog4 byi pcwni tego,

czy nie bgdq musieli ich wydai. a jednoczeinie nie mogE byi pcwni otrzymania z rego tltulu
jakiejkolwiek rekompensaty.

Na zakoriozenie. pragn4c wyrazii uznanie dla Pani prof'csor Malgorzaty Gersdorf za

zajgcie odwa2nego stanorviska w sprawic r!.prywatyTacj i, pragniemy zaapelowai d<r

przedstawiciefi Parlalnentu o czynny udzial w debacie dot. ustawy repryrwat yzacy.inej oraz

podigcie krok6w zmierza.i4cych do uregulowania tej s),tuacji. Za punkt wyjscia w tych pracach

przl'iqi powinno sig rozwi4zanie kompromisowe. un iemo2liwiaiqce restytucje micnia. za to

umo2liwiaj4ce uzyskanie prawa do odszkodowania i w efekcie zakohczenia problemu roszczef

reprywatyzacyjnych.
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