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Szanowny Panie Marszalku,

W

zwiqzku

z

(nr 32232) w sprawie stopnia
i mo2liwoici uwzglednienia w niej zapisow

interpelacjE Pana Posla Macieja Orzechowskiego

zaawansowania prac nad ustawE reprywatyzacyjna

postulowanych przez Krajowa Radq Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w, pragnq wYjainia co nastqpuie.

Aktualnie

w

Ministerstwie Skarbu Padstwa prowadzone sE prace majEce na celu oszacowanie

potencjalnych roszczed reprywatyzacyjnych w skali calego kraju. Obecnie pozyskiwane sE m.in. od

wojewod6w

i

Dyrekcji Generalnej Las6w Pa6stwowych dane dotyczQce zgloszonych przez osoby

fizyczne roszczeh reprywatyzacyjnych. W nastqpnym etapie planowane jest zwr6cenie siq z podobnym

zapytaniem do organ6w administracji centralnej. Celem Ministerstwa Skarbu Pa6stwa jest pozyskanie

danych dotyczQcych roszczed zar6wno ju2 zaspokojonych jak
zrealizowane. Po zakoriczeniu tego etapu prac

i

i

tych, ktore nie zostaly dotychczas

po okreSleniu grupy os6b. kt6ra na podstawie

aktualnie obowiqzujqcych przepisow jest uprawniona do uzyskania rekompensaty na podstawie
obecnie obowiQzujqcych przepis6w planowane sQ konsultacje ze Srodowiskami reprezentujEcymi
zainteresowanych kwestiami reprywatyzacji.

Kwestia ewentualnego ustawowego uregulowania realizacji roszczei reprywatyzacyjnych nie moie
odbya siq bez wczeiniejszego okre(lenia grupy os6b, ktore nie mogQ dochodzie odszkodowania na
podstawie obecnie obowiEzujqcych przepis6w prawa, poniewa2 ich mienie zostato przejqte zgodnie

z

aktami nacjonalizacyjnymi. Precyzyjnego zidentyfikowania wymaga tak2e grono os6b, kt6re posiadajq

podstawy prawne do dochodzenia odszkodowania

w trybie

administracyjnym

lub sqdowym

i

oszacowania w zwiqzku z tym skutk6w finansowych, kt6re obciq2ylyby bud2et paistwa. Nale2y miei

na uwadze, 2e z jednej strony istotne jest poszanowanie prawa wlasno<ci nieslusznie odebranego
byfym wlaicicielom,

z

druBiejjednak, z uwagi na wystEpienie nieodwracalnych skutkow prawnych,

nae

zawsze bqdzie moiliwa restytuc.ia
naturalna, a wysokoii wyplacanych ewentualnie jwjadczeri
musi

byi

dostosowywana

do

aktualnych moiliwosci bud2etu pa6stwa, obiqtego
nadal procedura

nadmiernego deticytu.

w

odniesieniu do posturatow porskiego
zwiEzku Dziarkowcow dotyczQcych zabrokowania
mo2riwo<ci
restytucji mienia naleiy zauwaiyi, ie
roszczenia reprywatyzacyjne dawnych wradcicjeli
rub ich
nastepc6w prawnych co do zasady
nie mogq byi zaspokajane poprzez zwrot nreruchomojci
w tych
sytuacjach, w kt6rych nieruchomoji
zostala zbyta na rzecz osoby trzecre, - podmiotu
prywatnego,

8dy decyzja nacjonalizacyjna wywofala nieodwracalne
skutki prawne. W takim przypadku

tj.

sqd

powszechny zasqdza odszkodowanie.
Jednak w zare2noSci od okoricznoaci konkretnej
sprawy sEd moie
uznac' ze nie zachodzQ nieodwracarne
skutki prawne i brak,est podstaw do odmowy
zwrotu danej

nreruchomoSci

w naturze, iednak

ocena taka le:y

w wylqcznej kompetencji

sQdu. pragnq zwrdcii

uwaSq na fakt' 2e nawet w przypadku
uchwarenia ustawy reguruiqceJ kwestie znacjonarizowanego

mienia brak

jest

prawnych mozliwojci zamkniecia
sEdowej drogi dochodzenia
reprywatyzacyjnych, gdyi stanowiloby
to naruszenie konstytucyjnego prawa do sadu.

roszczed

MaiEc na uwadze powyisze, podejmowanie
jakichkolwiek dzaala,i regulu.iQcych
kwestiq reprywatyzacji,
w tym takie dotyczQcych obecnych uiytkownik.w
nieruchomoici odebranych byrym wraScicierom,
uzaleinione iest w szczegolno6ci od przeprowadzenia
rzetelnych analiz skari problemu oraz mozliwojcj
ze strony Paistwa jego rozwiazania.
Wyniki powyiszych analiz mogE bye podstawq
do opracowania

szczeg6lowych stanowisk

w

ramach konsurtacji sporecznych

zainteresowanymi rozwiEzaniem tego probtemu.

ze wszystkimi irodowiskami

Z upowa2nienia

Ministra Skarbu paristwa,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Skarbu pa6stwa
Cezary GabryjEczyk
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