
STANOWISKO

V Okrggowego Zjazdu Delegat6w

Polskiego Zw iqzkl Dzialkowc6w

w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2015r.

ws. reprywatyzacji

Od ponad 25 lat dzialkowcy, podobnie jak cale spoleczehstwo, czekaj4

uregulowanie trudnych spraw zwi4z,anych z tematem reprywatyzacj i

przywracaniem utraconych w PRL maj4tk6w i nieruchomo6ci. Ostatnie lata to

prawdziwe apogeum ,,oddolnej reprywatyzacji", a sqdy co i rusz orzekaj4 na

korzy5i spadkobierc6w, pozbawiajEc wielu ludzi nieruchomo6ci u2ytkowanych

przez nich legalnie od kilkudziesigciu lat. Wydaje siE oczywistym, 2e tematu nie da

sig ju2 zamieSi pod dywan, bowiem sprawy zwrot6w nieruchomoSci budz4 coraz

wigcej kontrowersji i spoleczny sprzeciw wobec doraZnych dzialah, ktore s4 de

facto jedynie wolnq amerykank4. Kolejne rz4dy i wladze do tematu podchodzq z

wielkq ostro2noSci4, jedli nie opieszaio5ci4, co rodzi podejrzenie, i2. czekaj1 na

zakoriczenie tego festiwalu roszczeh i ich zwrot6w. Zapewne bowiem, jak ka2dy

temat, tak i roszczenia kiedy5 sig skohcz4, w6wczas nie trzeba bEdzie juz wyplacac

2adnych odszkodowair. Mo2e sig jednak okazai, 2e wieloletnie zaniedbania w tej

dziedzinie doprowadzq nie tylko do licznych tragedii, ale ido strat znacznic

wykraczaj4cych poza te spodziewane. Wszak w rQce dekretowc6w prz.echodz.q

tak2e nieruchomorici u2ytkowane przez instytucje publiczne, m.in. Ministerstwo

Spraw Zagranicznych, szkoly, biblioteki czy szpitale. Nie bez pokrycia jest zatern

teza m6wi4ca o tym, 2e rozwi4zywanie spraw roszczeh przez s4dy mo2e w
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rzeczywistosci okaza( siE koszowniejsze dla samorz4du i Skarbu pafistwa ni2

uregulowanie tej kwestii ustaw4.

Na konieczno6i uchwalenia ustawy repryw atyzacyjnej wskazywala ju2

kilkukrotnie Rzecznik Praw obywatelskich, a tak2e w ostatnim czasie polski

Zwi4zek Dzialkowcow. Szacunki dotycz4ce samej stolicy m6wi4 o blisko I 2

tysi4cach niezaspokojonych wci42 roszczei na kwotg blisko 30 milion6w zlotych.

Jak slusznie zauwa2yla Pierwsza Prezes S4du Najwy2szego, egzekwowanie prawa

jednostki, choi niepodwa2alnego i wa2nego, nie moZe wi4zai sig z krzywd4 calego

spo.leczeristwa, tak jak dzieje sig to w przypadku roszczeri.

Ogromna skala i problem roszczeh pokazuje brak wywa2onego i

rozs4dnego podej6cia do tego problemu, a wszystko to dzieje sig kosztem calego

spoleczefstwa, w tym dzialkowc6w, kt6rym grozi utrata ich ogrod6w dzialkowych.

D42enie do wynagradzania ponad wszystko iw ka2dym wypadku wlascicieli

skrzywdzonych przez. poprzedni system prowadzi do handlu roszczeniami i

pojawiania sig wielkiej rzeszy rzekomych spadkobierc6w, pelnomocnikow i

egzekutor6w.

Dzialkowcy sE przekonani, Ze szybkie uregulowanie ustawowe kwestii

reprywatyzacji pozwoliloby ochronii przed krzywd4 tysi4ce obywateli i ocalii

ogrody dzialkowe, k16re w tej sytuacj i staj4 sig lakomym k4skiem dla deweloper6w

i inwestor6w biznesowych. okazuje siq bowiem, 2e co pi4te roszczenie jest w
rgkach os6b, kt6re wykupily do niego prawa, a w przypadku wyj4tkowo

atrakcyjnych teren6w dotyczy to a2 80o/o dzialek. w tym wzglgdzie dochodzi do

wielu absurd6w, jak choiby takich, 2e sprzeda2 roszcze,h przyspiesza

egzekwowanie zwrotu nieruchomosci, a takim dzialaniom sprzyja wlasnie brak

uregulowari i przepis6w.



Pytaniem retorycznym p6ki co pozostaje, czy zwrot nieruchomoSci i wyplata

rekompensat prywatnym przedsigbiorstwom specjalizujqcym sig wyl4cznie w

pozyskiwaniu praw do roszcze4, faktyczne naprawia dawne krzywdy? Niestety

znanych jest coraz wigcej spraw, gdzie dochodzi do oszustw i naduzy{ tak jak w
przypadku doskonale znanym warszawskim dzialkowcom dotycz4cym kompleksu

ROD na Waszyngtona, gdzie pr6bowano przej4t, ogrody na podstawie

wyrywkowych, szcz4tkowych dokumentow, przy zatajeniu 2e roszczenia zostaly

splacone calkowicie przez wladze PRL w latach 70-tych ubiegiego wieku.

Uczestnicy Y zjazdu Delegat6w okrggu Mazowieckiego pZD dostrzegai4

piln4 potrzebg prawnego zr6wnowa2enia zaspokajania konkurui4cych interes6w

indywidualnych i powszechnych. punktem wyj6cia powinno by( przy tym
zalo2enie, 2e 2adne norrny migdzynarodowe nie wprowadzai 4 obowi4zku

zwracania dawnych wlasnosci, pozostawiai4c tg kwestiq do uznania paristwa, za6

jak wskazala to Pierwsza Prezes S4du Najwy2szego - restytucja podwa2a ci4glosi
prawa. w konstruowaniu zapis6w prawa powinno uwzglgdniai sig zar6wno interes

spoleczny, dobro og6lu, jak i faktyczn4 krzywdg wyrz4dzan4 ludziom, kt6rzy

u2ytkowali grunty czy nieruchomoSci w dobrej wierze. Niestety obecnie argument

ten w postgpowaniach sqdowych niemal nigdy niejest brany pod uwagg.

Warszawa, I 3 czerwca 201 5r.


