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Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze

z dnia 04.05.2015r.

W sprawie senackiego projektu ustawy reprywatyzacyjnej

Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze wyraża poparcie dla inicjatywy Senatu RP

w sprawie przyjętego projektu ustawy reprywatyzacyjnej. Uważamy, iż zasady, na których dziŚ zadoŚĆuczyniane

są roszczenia byĘch właścicieli gruntów mają charakter rabunkowy i stwarzają pole do wielu nadużyĆ. Byli

właściciele, a częściej ich pełnomocnicy i osoby, które wykupiĘ (często za bezcen) roszczenia domagają się

zwrotów nieruchomości ,,w naturze" i często w sądach wygrywają. Dotyczy to także gruntów rodzinnych

ogrodów działkowych. Jest to naszym zdaniem zbyt daleko posunięta ,,życzliwość" sądów, obnażająca ułomność

obecnie panujących przepisów.

Przypadki, gdy w wyniku wyroków sądów trzeba dawnym właścicielom (lub ich

pełnomocnikom) zwracać grunty, na których stoją szkoły, szpitaIe, Rodzinne Ogrody Dzialkowe i inne placówki

użyteczności publicznej nie są rzadkością. Obiekty te co do zasady nie powinny być zwracane w naturze,

ponieważ często zostały one zbyte na rzecz osób trzecich lub wykorzystane są na cele publiczne. Nie można

przedkładać interesów wyspecjalizowanych firm, które skupują od byłych właścicieli za bezcen ich roszczenia do

nieruchomości i zarabiają krocie na ich odzyskiwaniu i sprzedaży, nad dobro publiczne.

Okręgowy Zarząd ze zrozumieniem podchodzi do krzywd jakie zostały wyrządzcne

ludziom, ale naszym zdaniem naprawa tych krzywd powinna być poprzedzona szczegółową analizą wszystkich

okoliczności. Wszelkie uzasadnione roszczenia povlinny być zadośćrrczyniane poprzez odszkodowania

wypłacane przez Skarb Państwa, gdyż nieruchomości przez70 lat od zakończenia ll Wojny Światowej w wielu

przypadkach zwielokrotniły swoją wartość oraz zmieniły swoją przydatność dla ogółu społeczności w polskich

miastach.

Jako przedstawiciele organizacji, która uczestniczy w wielu procesach dotyczących

zwrotu gruntów pod rodzinnymi ogrodami działkowymi na rlecz byłych właścicieli popieramy inicjatywę Senatu

RP prowadzącą do zahamowania tej, naszym zdaniem, rabunkowej reprywatyzacji.

otrzymują:
r Marszałek Senatu RP- Bogdan Borusewicz
. Marszałek Sejmu RP- Radosław Sikorski

Podpisy uczestników obrod Okręgowego Zorzqdu Polskiego Zwiqzku Dziolkowców
w Zielonej Górze w dniu 4 mojo 2015r,
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