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Delegaci ze SwiQtokrzyskich ROD, zebrani w dniu l0 czerwoa 2015 roku,
na OkQgowym ZjeLdzie Delegat6w w Kielcach pragnq wypowiedzied swoje zdanie
w jednej z najpilniejszych spraw trapiqcych obecnie Polski Zwiqzek Dzialkowc6w.
Jest to kwestia rcszczef i propozycji wysuwanych przez stowarzyszenie ,,Dekretowiec",
dotycz4cych rodzinnych ogrod6w dzialkowych zlokalizowanych w stolicy. Jak wiemy -
ceny grunt6w w Warszawie osi4gaj4 niebotyczne ceny, a wielkim problemem tamtejszego
samorz4du s4 po pierwsze - roszczenia o zwrot grunt6w, siqgaj4ce czas6w powojennych
i po drugie - powiQkszaj4ce siq braki w miejskim bud2ecie. Na ronvi4zanie tych problem6w
przyslowiowy zloty lek znalazlo stowarzyszenie,,Deketowiec".

Ot62 okazuje sig, 2e najlepszym sposobem na bol4czki trapiqce stolicg mogq byi
grun{ rodzinnych ogrod6w dzialkowych. Dekretowcy sugeruj4 bowiem, aby roszczenia
wynikajqce z dekretu Bieruta splacone zostaly za pomoc4....ziemi warszawskich ogrod6w.
Grunty, kt6re z rolnych mialyby zoslad przez miasto przekwalifikowane na tereny
budowlane - moglyby potem zostai sprzedane za astronomiczne kwoty, kt6re raz na zawsze
rozwiqzalyby problem dekretowych roszczeh i zakoitczyloby tysi4ce postppowari
administracyjnych i sqdowych. Co zali z ogrodami? Te miatyby zostae przeniesione poza
WarszawE i zalohone na nowo - na gruntach Skarbu Pansfwa. W propozycjach tych
zupelnie pomija siq przepisy ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku, nie proponujqc
dziaikowcom ani PZD Zadnego odszkodowania za utraconq wskutek likwidacji wszystkich
warszawskich ogrod6w wlasno56. ,,Dekretowiec" nie widzi w tym nic zlego, gdy| jak
podkre3la - grunty s4 przecieZ wlasnoSciq miasta, zai; PZD ledynie je uZykuje.

Wszelkie pr6by rozwiqzania problemu reprywatyzacji koriczyty siq dotychczas
fiaskiem, zai nieudolno5i i bezradnoSC wladz w tym wzglgdzie rokrocznie kosztuj e
Warszawg miliony zlotych. Szacuje sig, 2e l4czna kwota roszczeir sigga miliard6w
i moglaby doprowadzii stolicq do bankructwa. Na rynku kwitnie spekulacyjny handel
roszczeniami. Skupujq je wyspecjalizowane w tym celu kancelarie i gupy. Pojedyncze
osoby, kosztem spadkobierc6w bylych wladcicieli oraz obyrrvateli ui.tkuj4cych dzisiaj
dekretowe nieruchomoSci, dorabiaj4 siQ potQ2nych fortun, wykorzystuj4c brak
lub niejasno5i przepis6w. Niejednokrotnie zdarza sig, 2e fachowi ,,odzyskiwacze',
nieruchomo3ci pobierajq odszkodowania po kilka nzy za to samo roszczenie.
Podsumowuj4c kr6tko - stoleczne wladze zwyczajnie nie radzq sobie z sltuacj6
kontynuuj4c opieszalodi i nadal nie znajduj4c rozwi4zania na zaszle blgdy i nadu2ycia.

Postanowiono wipc fiorsowa6 i brad pod uwagQ propozycje, kr6re wydajq sig by6
rozwiqzaniem najlatwiejszym. Niestety jednak ,,Dekretowiec,' zdaje siE nie widziei
podstawowego problemu - nie doSd, 2e jest to niezgodne z przepisami, to narusza
konstytucyjne prawo wlasnodci zar6wno dzialkowc6w, jak i stowarzyszenia pZD. wydaje
sig nie do pomySleni4 2e w jednym z najwigkszych europejskich kraj6w, majqc jego
burzliw4 i bolesn4 historip, po ponad dwier6wieczu demokracji - wysuwa siq propozycje
rodern z minionego ustroju. Najwiqkszym paradoksem jest to, 2e pr6bui4c naprawii
z nawiqzk4 krzywdy z czasow PRL, robi sig to metodami zaczerpniptymi wprost
z minionych czas6w * bez poszanowania prawa wlasnosci i kosztem obywateli od lat



uz,.tkuj4cych i inwestuj4cych w swoje dziatki w dobrej wierze. Jednym slowem - wbrew
podstawowym konstytucyjnym zasadom, kt6rych orgdownikami,,Dekretowcy" sami siebie
przecie2 nazawaj4.

Uczestnicy Okrpgowego Zjazdu Delegat6w PZD w Kielcach dolqczaj4 sw6j glos
do tysiEcy list6w slanych z calej Polski w obronie warszawskich rodzinnych ogrod6w
dzialkowych. Czujemy siq w obowiqzku, jako czlonkowie jednej spolecznoSci, opowiedziei
siE za naszymi przyjaci6lmi w tych trudnych dla nich chwilach niepewnodci i niepokoju.
Wyrainmy wielkie oburzenie faktem, 2e stolica nie potrafila m4drze iracjonalnie rozwi4za(,
problemu roszcz.eh przez kilkadziesi4t lat * a obecnie skutkami tej nieporadno3ci stara sip
jakimi sposobem obarczy6 niewinnych obyrNateli. Sytuacja taka jest absolutnie nie do
zaakceptowania w kontek5cie podstawowych zasad demokratyczrego pafstwa prawa,
kt6rym Polska tak bardzo chcialaby byi. Wyrazamy glgbok4 nadziejE, 2e te absurdalne i nie
znajduj4ce iadnego racjonalnego wythrmaczenia propozycje - zostan4 przez
,,Dekretowc6w" wycofane. osoby odpowiedzialne za zagadnienie roszczef z dekretu
Bieruta nie rnogq pozwolii, aby kontynuowano bezprawne procedery doprowadzaj4ce
warszawg na krawgd2 przepasci - nie mogq iednak zalatwia6 tego problemu w spos6b,
ktory sam sprzecmy jest z prawem i poczuciem spolecznej sprawiedliwo$ci. polscy
dzialkowcy, nzeszeni w ponadmilionowym stowaf,zyszeniu i znal4cy swoje prawa - zrobi4
wszystko, aby do tego nie dopu5cid.

Przewodnicz4cy
Komisji Uchwal i Wniosk6w
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