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Lokatorzy  i  lokatorski  z  Wielkopolski,  zrzeszeni  w  Wielkopolskim  Stowarzyszeniu

Lokatorów, jako ofiary reprywatyzacji, zdecydowanie popieramy nowelizację art. 156 k.p.a.

w wersji  przyjętej  przez  Sejm.  Uważamy,  że  nowelizacja  ta  powinna  wejść  w życie  jak

najszybciej.

Reprywatyzacja  w  ciągu  30  lat  skrzywdziła  wielu  ludzi.  Dla  nas  lokatorów  i  lokatorek

kamienic  w  całej  Polsce,  reprywatyzacja  to  masowe  wysiedlenia  i  podwyżki  czynszów.

Międzypartyjna  komisja  sejmowa  przygotowała  projekt  ustawy,  który  w  części  spełnia

żądania  organizacji  lokatorskich  w  Polsce.  Nowelizacja  art  156  k.p.a.  realizuje  wyrok

Trybunału  Konstytucyjnego  z 2015 roku i  w końcu ogranicza  zakres  reprywatyzacji.  Nie

pozwala wiecznie anulować dawnych decyzji  o przejęciu terenów na publiczną własność i

otwierać nowych spraw prywatyzujących nieruchomości, skazując lokatorów na niepewność,

gwałtowny wzrost czynszów i wysiedlenia.

Konstytucyjna zasada pewności prawa, o której często słyszymy w mediach, jak dotąd nie

była  stosowana  do  lokatorów.  Byliśmy  z  dnia  na  dzień  pozbawiani  swoich  mieszkań,

traciliśmy  oszczędności  życia  na  horrendalne  czynsze.  Horror  utraty  bezpieczeństwa

przypłacaliśmy i  przypłacamy swoim zdrowiem. Niektórzy z nas walkę o dom przypłacili

także  życiem -  tą  osobą  była  nasza  koleżanka  Jolanta  Brzeska,  spalona  żywcem w lesie

kabackim.



Aktualnie reprywatyzacja w Polsce cały czas trwa: reprywatyzowane są nie tylko kamienice

w  Poznaniu,  ale  także w  Warszawie,  Krakowie,  Łodzi  itd.  Solidaryzujemy się z  naszymi

kolegami i koleżankami z ruchów lokatorskich w całej Polsce, o których politycy zapomnieli,

skupiając  się  wyłącznie  na  Warszawie.  Reprywatyzowane  są  całe  wsie  i  osiedla  miast.

Zabiera się nam parki, szkoły i budynki użyteczności publicznej. Wydajemy miliardy złotych

ze wspólnego budżetu na odszkodowania. 

Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że nowelizacja jednego przepisu kodeksu postępowania

administracyjnego  nie  rozwiąże  problemu  reprywatyzacji  w  Polsce.  Potrzebne  są

kompleksowe zmiany w prawie. Domagamy się: 

– całkowitego wygaszenia WSZYSTKICH roszczeń reprywatyzacyjnych,

–  rozliczenia  międzynarodowych  umów  indemnizacyjnych,  które  Polska  zawarła  z

kilkunastoma krajami w czasach PRL,

–  odszkodowań  dla  ofiar  reprywatyzacji  w  CAŁEJ  POLSCE,  a  nie  tylko  nielicznym

lokatorom w Warszawie.
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