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Ul. Wiejska 10, 00-489 Warszawa 

na podstawie art. 63 Konstytucji w związku z art. 241 i art. 242 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, dotyczący podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie przyjęcia 

przepisów ustanawiających odszkodowanie za nieruchomości przejętych bezprawnie na 

podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na 

obszarze m. st. Warszawy (dalej: ,,dekret warszawski") 

Działając w imieniu wielu moich Klientów zwracam się z wnioskiem o podjęcie 

inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do przyjęcia przepisów odszkodowawczych mających 

zastosowanie wobec osób objętych działaniem art. 214a u.g.n. zgodnie ze zmianą dokonaną 

tej ustawy, która w sposób twórczy rozwinęła art. 7 dekretu warszawskiego w sposób 

niewyobrażalny nawet dla Bolesława Bieruta. 

I. 

Zgodnie z art. 63 Konstytucji „każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie 

publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do 

organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami 

zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg 

określa ustawa." Ustawą określającą tryb rozpatrywania wniosku jest Kodeks postępowania 

administracyjnego, bowiem: ,,przepisy skargowe-wnioskowe znajdują zastosowanie nie tylko 

do postępowania przed organami administracji publicznej w znaczeniu ustrojowym i 

funkcjonalnym, lecz także do postępowania przed wszelkimi innymi organami państwowymi 

( ... )" (zob. Janowicz, KPA. Komentarz, 1992, s. 43). Zgodnie z KPA przedmiotem wniosku 

mogą być w szczególności (m.in.) sprawy ochrony własności (art. 241 KPA), a adresatem 

takiego wniosku powinny być organy właściwe ze względu na przedmiot wniosku 

(art. 242 KPA). O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę 
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Demokratycznego państwa prawa nie można budować na legalizowaniu bezprawia. 

To jest nie tylko kwestia prawa, ale i przyzwoitości. 

Proszę o przekazanie mi informacji o podjętych działaniach. 

Z uwagi na możliwość uruchomienia inicjatywy legalizacyjnej wniosek ten kieruję również do 

innych osób sprawujących wysokie funkcje w naszym Państwie licząc na odwagę chociaż 

jednej z nich. 
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