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doĘczy: druku sejmowego nr 3108

szanowni państwo !

Jako Prezes Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie w załączeniu przekazuję:

Stanowisko Okręgowego Zarząd.u Małopolskiego Polskiego Związkll
Działkowców w Krakowie z dnh 4 lutego 2019 rokl w sprawie projektu

nowelizacji ustaw o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu

nieruchomości zbędnych dla łealizacji celu wywłaszczenia.
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stanowisko
Okręgowego Zarządu Małopolskiego

Polskiego Związku Dzialkowców w Krakowie
z dnia 4 lutego 2019 roku

w sprańe projektu noweli4acji ustauły o gospodarce nieruchomościami
w zakresie zasad, zb,rotu nicruchomości zbęrlnych dla realizacji celu

wyw,łaszczenia

Na druku śejmow}m nr 3108 opublikowano projekt ustawy o Ąmiallie ustaw

o gospodarce niel,uchomościami (dalej zwarra,. ,:qgr'").

Głó\ł.n}m Założ€niem projektowanej ustawy jest wykonanie wytoków Trybunafu

Konstytucinego:

z dnia 14lipca 2015 roku sygn. akt: SK 26114 stwierdzającęgo niekonst}tucyjność art.

136 ust. 3 zdanie pieIwsze ugn, w zakesie w jakim uzależnia pżewidziarre w nim żądanie

byłego wspófułaściciela wyłłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody

pozostałych byłych wspófułaścicieli nieruchomości lub ich spadkobielńw;

z dnia 12 gnrdnia 2017 rok-u sygn. akt: SK 39/15 stwierdzającego niekonst},tuciność

art. 136 ust. 3 zdanie pierwsze ugn w zakresie, w jakim wyłącza prawo do żąd,alia ptzez

poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę zwTofu nieruchomości nab}tej przez Skarb

Paristwa lub jedlostkę samożądu teĄłoria]nego w drodze umowy, o której mowa w alt. 114

ust. 1 ugn, gdy nieruchomość §tała §ię zbędna na cel publiczny uzasadniającyjej nabycie.

Projekt zmiany ugn, głównie w zakęsie ań. 136 opiera się de facto i de iuTe na

wprowadzęniu podstawy prawnej do żąó,ania zwofu wyłvłaszczonej nierrchomości przez

poprzedniego właściciela lŃ jego spadkobiercy w udziale w nieruchomości lub w jej

części. Uprawniony były właścicięl lub jego spadkobierca będzie mógł żądać zwrotj
niezależnię od tego, czy z żądarrięfi\ zwrofu wysą)ią wszyscy byli uprawnieni do lest}tucji

właściciele lub ich spadkobiercy. Roszczenie o zwrot będzie można także realizować w

odniesieniu do nięruchomości nabrĄej ptzęz skarb Pństwa lub jędnostkę samorządu

te§łorialnego w drodze umowy, o której mowa w art. 114 ust. f ugn, jeżeli w ten spo§ób

lzyskala przez skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego nieruchomość stała

się następnie zbędna na cel publiczny uzasadniający uprzednie umovne jej nabycie.



Jak zadeklarowano w uzasadnicniu do projcktu zrnjanv leglllacji. nc]\ł,e przcpls\ mJ]3

zagwalantou,ać pc\\,ność stosunkó$,\ł odniesieniu do nieruchoności objęt,vch regulacją ań,

136 ugn poprzeu \\pro\\,adzenie telminu rvrgaśnięcia uprarlnienie do z\.lotu

w,rrvłaszczonej nierucboności (ań, l pkt l lit. fprojektu),

Tutejszy Okręgorvy Zarzad MałopoJski PZD lv Krako\iie. po przeanaiizo\.\,eniu

projekfu zlian. qskazujc iż idea usta\łoda\łc.v zape§niająca rea]izac.je orzęczcń Tn,bunału

Konstltuc\jncgo jest s]uszna. niemniej z puŃtu rvidzenia istnienia Rodzinnych ogrodórv

D7jałko\\,},ch rve.jście w ż]icie no$elizacji stano\\,ić może zaEoźolie oraz spo\\ocioŃ,ać

riznożenie ilości postępo§'ań \\, przedmiocie zu,lotu rł.}lvłaszczonlch nieruchomości wobec

€l1lntó§ Zajnowanych nie tYlko przc7 Rodzinnc ogrod}, Działkowe. a]e także irlne podniotV.

\\ l)n] jnn\lJcj. użrl<izr,,.li Iuh"cznc,
Naj$,iększe zastrzeżenia budżi h,eść pvepisó\\, przejści()[,vch no§,elizo\JL]q] usl3\ \,

Kreują onc bo§,ien nożli\\ość Zgłaszania roszczeli do nieruchomości. co do który,ch

poStępo§,ania z\tTotowe już się toc7}ry, Po\\.}żs7e rod7j r\'atplirr,,ość Zgodności takich spla\\,

\\, świetle 1, 190 ust, 4 Konst}lucji \ł Z\\,jąZku Z ar-t, 1,15a Kocleksu posteporłcn].]

adminish,ac\anego.

Kolejno wskazujcm,v. że bardzo sżeroki zakes żądań ż\\,rotolłycL dotlcząc},ch

nieruchorności wlrvlaszczonych rv lataclr 70 czv nawct 50 XX rłieku. stanowj bczzasadne

uprzyrvilclorł,anie b}4ych §laścicieli, cZ),ich następcó\\,,pr-a$nych, PżeZ tcn czasookJes

nicjednokrornie nieruchomości b.vł), uhż]Ąn}-§,ane pizez obecnych uż}łkownikó$.

\\,nalez\tJłn stanie. a na\vet na \\,!,sokiln poziomie, \\i clrrvili obecnej pozbawienie oscib.

które czyrił1, nakłady na njcruchomości - ich nrajątku, spowoduję nicpoweto* aną szkode dla

tych os(ib, któtej zadośćuczlnienie pod jakąkohviek postaciil (o ile w ogóle) nie

7r-ekompelNuje ponieSion]-ch strat.

Jako członkowie okręgo\\.ę8o Zaźadu N,lalopolskiego PZD \1 Krako!!ie.

replezentującego interes_v działkowców. staio\!,czo polen żujem}, 7 \łplowadzenien ]

1etniego okresu plzcjściorr.cgo na zgłaszaiie no\!ych Ioszczcń. borłiem za rł, pchlj

uzasad ionc należJi uznać odstąpienie od reakt}.§,acji toszc7cń. Zwlaszcza \ł Zaklesie Zdalzeli

\\,}1\,łaszczenia lnając}ch miejsce kilkadzlcsląt ]at tcrnu, Dopuszczenic odniennego

stanowiska. § naszej ocenie. spowodujc chaos § stosunkaclr rIlaścicielskich. gd),ż $, praktyce

lnoże uniemoź]iwić prałną regulację spokojncgo stanu posiadania tń\,ajacego od co na]rnn]cj

30 lat. w drodze pra*.nie dopuszczoncj inst},tucji zasicd7cnja,

ż



Wlrł.icść róu,nież naleź.v. że pokłosicm pfojektli 11o\\,eliżacii 11,,§,clsii opub]iko\ł,anej

1,ia druku seinrorł,}rll nr 3108. stać się lrrogą żądania z*rotu w}$łaszczonych nieruchomości

obejmujące plz]padkj całkowitego blaku zaintereso\\,ania. ze stlon1, b}ł!,ch wlaścicieli.

odzyskaniem nięruchomości. na plz.stlzeni lat, Projektowanc pźcpis"v umożli\\ia żłożęnie

rlnioskóu, osobom. do których §.]c]c lat temu, organy admjnistracji publicarej kierorvaly

stoso\\,ne zap}.tenia co do z\łrotu. BczczJnni §'ólvczas. b1'1i rrlaścicieli. otrzlmaja teraz

prarlo ..reaktylvacji" swoicb loszczeń,

W naszej ocenie. takic uprawnienie. nad §\ł-az uprzt\\ilejuje b,vl_vch rvłaścicieli, lub ich

następcó$ pla§,nych. kosztem inte|esrirv i praq obecn},ch uZ)łkoWiikó\\,,

Poclsunowujac. zdanicn członkórv tutejsżcgo okręgo\ł,cgo Zarzadu N,lałopolskiego

PZD u,Krakowie należy Stwierdzić. żę chociaż plaĄe sie u,p1-o,,l,adzić rnorncnt końcow},

dochodzenia uprarvnienia do z\\,rotu. to projekt usta\\,.v stano\\,i zagroźcnic dla

lunkcjonow,ania 01az istnienia Rodzinn"vch Ogroció\\,Dzialkowycb, Przepisy zakładaj.1

Zwiekszenie ilości postęporvań rcszczenio\lrych. prży cz),m projektoda\!ca uivzględnia

głó\\,nie intcresy bylyclr rvłaścicieli lub ich następcó\\ prar\'nl,ch. z poniniecien obccncgil

zagospodaro\\,ania terenu i podniotó$,, któlc 7l1ich korz!,stają, § t]m PZD i działko$ców.

Wobec po§yższych u$,ag. $, ślad za stano\ł,lsklcrn Krajorrej Rady Polskiego Zrr,iazku

Działkorvców z dnia 2.ł stycznja 20] 9 roku. apelrtjenry do PaIlamentu o lozsądną dcbatę nad

nolvelizorr.anlmi przepisami ustarv1, o gospoclarce eruchorrrościatni,

Popicramy rv calclści propozyc.je zlrljan. \\'szczególności dotyczacl,ch rozrliązań

służąc_vch wygaszeniu. a przynajmrlic.J ogLirLliez<uiu Iu\zcżcn, \Ą \ rft\kułow dnych

§,pl,Zlvołan}m stanowisku Krajolvej Rady Polskjego Z$,iłzku Działkorvcórł,.

okręgowy Zarząd Malopolśki

Polśkiego związku Działkowców

Krakół, dnia 1lutego 2019 rol;u
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