
STANOWISKO

V Okrggowego Zjazdu Delegat6w

Polskiego Zw i4zku Dzialkowc6w

w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2015r.

ws. roszczei do ROD z tytulu Dekretu Bieruta

Od wielu lat pal4cym i nierozwi4zanym pozostaje problem roszczei do

grunt6w wchodz4cych w sklad ROD zglaszanych przez osoby dotknigte skutkami

tzw. Dekretem Bieruta. Idea wprowadzenia Dekretu byla szczytna - ulatwii

podniesienie stolicy z woj ennej po2ogi. Fatalny spos6b jej realizacji sprawil, Ze

dzii roszczenia dekretowc6w s4 zmorE warszawskich dzialkowc6w. Dzieje siq tak,

poniewaZ Dekret Bieruta nigdy nie zosta.l zniesiony, a zalem obowi4zuje do dnia

dzisiejszego, a sytuacjg komplikuje brak ustawy reprywatyzacyj nej .

Skutkiem tego Dekretu z 26.10.1945r. bylo pozbawienie prawa wlasnosci

grunt6w wlaScicieli nieruchomorici polo2onych w granicach przedwojennej

Warszawy, co mialo ulatwii centralnq odbudowg miasta. Po2niej, wiele

pozyskanych w ten spos6b teren6w zostalo przek azanych tak2e pod ogrody

dzialkowe. DziS byli wla6ciciele, a raczeJ osoby, kt6re skupily roszczenia,

domagaj4 sig zwrotu grunt6w, gdyz licz4 na milionowe zyski i majq w tym

poparcie m.st. Warszawy. Co wigcej, zarz.ucajq dzialkowcom, 2e zakladanie

ogrodow na tych gruntach bylo bezprawne, bo nie stanowilo elementu odbudowy

Warszawy. A przecie2 dzialkowcy sami nie weszli na grunt, przyjmowali go

legalnie, w dobrej wierze od przedstawicieli 6wczesnym wladz. Kwestia jcst

bardzo istotna, gdy2 na terenie objgtym dzialaniem dekretujest a2 69 warszawskich

ROD.
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Nowa ustawa o ROD obowi4zuj4ca od 19 stycznia 2014r. w spos6b

szczeg6lowy potraktowala dekretowe. Zatem, gdy bylemu wla5cicielowi b4dz jego

spadkobiercy uda sig odzyskai prawo wlasnosci b4dz uZytkowania wieczystego,

ogr6d bgdzie podlegai likwidacji bez jego odtworzenia, ale dzialkowcy i zwi4zek

otrzy ma(, maj 4 stosowne odszkodowan ia.

Niestety dzialkowcy nie mogq byi zadowoleni z dotychczasowych dzialan

i zamierzeh, jakie jednoznacznie s4 prezentowane i rozpowszechniane przez wladze

warszawy na czele z PaniE Prezydent Hannq Gronkiewicz-waltz. wszystko

wskazuje bowiem na to, ze warszawa chce odzyskai te tereny od dzialkowc6w i

PZD, aby nastgpnie zaspokoii nimi roszczenia dekretowc6w. Niepokoj4cym

zjawiskiem jest gl6wnie to, 2e m.st. Warszawa znacznie przyspieszylo

rozpoznawanie wniosk6w bylych wlascicieli o zwrol zabranych Dekretem

nieruchomosci, na kt6rych znajduj4 siq rodzinne ogrody dzialkowe. Roszczenia o

zwrot nieruchomosci, jakie kierowane s4 do m.st. warszawy w rzeczywistoSci

dotykai4 nie miasto i jego urzgdnik6w, ale bezposrednio warszawskich

dzialkowc6w - mieszkaric6w tego miasta i ich rodziny oraz przyjaci6l. Dzialkowcy

w dobrej wierze, na powierzony ch im przez 6wczesn4 wladzg terenach, budowali

praktycznie od zera infrasrruklurg i pigkne ogrody dzialkowe. Dzis te miejsca maj4

ogromnq wartosi nie tylko maiqtkow4, ale przede wszystkim niematerialnq - s4

tzw. klinem napowietrzaj4cym dla dusz4cej sig spalinami stolicq.

Nie moZna rnilczei i przyjmowac biemie oczywistej krzywdy, jakiej

doznai4 dzialkowcy w wyniku dziarah zwi4zanych z przywracaniem nowych

wlascicieli na gruntach warszawskich ogrod6w. wladze warszawy nie ukrywai4

wcale faktu, 2e ich zamiarem i d42eniem jest zlikwidowanie jak najszybcicj

ogrodow dzialkowych zlokalizowanych na nieruchomosciach,, w stosunku do

kt6rych istniej4 roszczenia dekretowe.
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Warszawscy dzialkowcy maj4 powody do niepokoju. Opr6cz

bezpardonowych d42eh urzgdnik6w do likwidacji dekretowych ROD, zagrozone

mog4 byc wszystkie warszawskie ogrody, nawet te, kt6re nie s4 objgte roszczeniem

z tytulu dekretu Bieruta. co wigcej, wyprzedzal4c zamierzenia wladz warszawy,

zrzeszenie ,,Dekretowiec" proponuje, by rozwi4za( problem odszkodowah za

nieruchomo6ci przeiQte na podstawie dekretu Bieruta z 1945 roku, poprzez

odebranie dzialkowcom wszystkich ogrod6w dzialkowych w warszawic.

Proponui4 bowiem zwr6cenie w naturze teren6w do kt6rych faktycznie zgloszono

roszczenia i sprzeda2 pozostalych czgrici deweloperom, aby uzyskai rirodki na

splatg roszczei.r do innych grunt6w ni| zajEre RoD. Zgodnie z zalo2eniami

zrzeszenia, realizacja tego projektu przynioslaby gigantyczne dochody Mrastu,

zamiast dotychczasowych strat spowodowanych wyplat4 odszkodowan z.a

niezwr6cone w naturze grunty pod szkolami, szpitalami itp. Milczy sig natomiast o

gruntach zamiennych, odszkodowaniach dla dzialkowc6w i zwiqzku. Trudno nie

2ywii obaw, kiedy sprawy nie chce komentowai nawet sama prezydent warszawy,

a enigmatyczne hasla o cenieniu rirodowiska dzialkowego i ogrod6w nie majq

swojego potwierdzenia w dzialaniach wladz miejskich.

Powa2ny niepok6j budz4 jednak przede wszystkim decyzje wladz

Warszawy, ustanawiaiEce prawo u2ytkowania wieczystego na rzecz bylych

wlascicieli. Sprawy 1e nie s4 badane tak wnikliwie, jak badane by6 powinny,

bowiem warta miliony ziemia to wystarczaiqca zachgta do licznych przekrgt6w,

falszerstw i dzialah niezgodnych z prawem. Tymczasem do obowi4zk6w Miasta

naleZy dbanie nie tylko o sprawnorii postgpowania, ale przede wszystkim o
skrupulatne wnikliwe badanie zasadnorii fych roszczefi. Nie tylko decyzje

urzgdnik6w wskazuiq na nieprzychylnodi dzialkowcom, ale 1e2 przenoszenie na

bylych wta6cicieli odpowiedzialnorici za wypratg ewenrualnych odszkodowai za

naniesienia i nasadzenia na dzialkach budzi duZe obawy i trudno nie odniesc
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wra2enia, 2e ntpelnie bez znaczenia dla Miasta pozostaje fakt, Ze grunty ogrod6w

zostaly wiele lat temu zagospodarowane przez dzialkowc6w w dobrej wierze, ze

znajduje sig na nich ich maj4tek ikorzysraj4 z nich cale rodziny dzialkowe i licznie

mieszkaricy Warszawy. Trzeba z,atem zadac niezwykle wa2ne pytanie: Czy

warszawa za posrednictwem s4d6w chce powt6rzyi dekret Bieruta o nacjonalizacji

mai4tk6w w warszawie z 1949 r. w stosunku do dzialkowc6w z warszawv i

Pol skiego Zwi4zku Dzialkowc6w?

Tak zwany dekret Bieruta byl zty, ale czy mozna kosztem jednych

naprawiai krzywdy wyrz4dzone niegdyd innym? Nie tylko warszawa, ale te2 inne

miasta rozwijaiq sig i rozrastai4, jednak nie mo2na pozwoli6, by naprawiai4c

krzywdg przeszlosci, niszczy(. dobro, jakie zostalo zbudo wane przez lata przez

kolejnych ludzi iodbierai im to w imig sprawiedliwosci dziejowej. w larach 50.

ubieglego stulecia dzialkowcy stangli do odbudowy stolicy poprzez swoiq cigzk4

pracq i inwestowanie wlasnych irodk6w finansowych, przyczyniaj4c sig do

odbudowy warszawy. Dziri nowe pokolenie warszawiak6w pracuje dla miasta,

uprawia dzialki, a ogrody stanowi4 integralnq czgrii aglomeracji, s4 iej zielonymi

plucami i oazami spokoju. Likwidacja ogrodow nie mo2e by6 metod4 na

rozwi}zanie stolecznych problem6w z dekretem Bieruta. Jest dla nas oczywistym,

2e w tej sytuacj i naleiry sntkac innych rozwi4zah, kt6re pozwol4 dzialkowcom

zachowa( ogrody, a rzecrywiicie i prawdziwie pokrzywdzonym przez dekret

Bieruta wynagrodz4 krzywdg uczynion4 im przez wladze pRL.

Warszawa, l3 czerwca 2015r.
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