
STANOWISKO

V Okrggowego Zjazdu Delegat6w

Polskiego Zw iqzku Dzialkowc6w

w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2015r.

ws. roszczef samorzqd6w i os6b prywatnych

Korzystanie z dzialek w rodzinnych ogrodach dzialkowych to

dobrodziejstwo dla tysigcy rodzin w calej Polsce. Niestety, coraz wigkszym

problemem staj4 sig pojawiajqce sig masowe roszczenia do grunt6w

zajmowanych przez ogrody dzialkowe, kt6re mog4 stanowii istotne i powazne

niebezpieczeirstwo. Nieuregulowana na drodze ustawy sprawa reprywatyzacj i

po zmianach ustrojowych w 1989r., powraca nieustajqco z okreSlonym

natg2eniem. Problemem Warszawy jest nie tylko wciq2 istniej4cy ,,Dekret

Bieruta", ale roszczenia samorz4du lokalnego i mno2Ece sig roszczenia os6b

tizycznych, a takle osob prawnych. Podmiotami zglaszajqcymi roszczenia s4

m.in. zaklady pracy (w tym PKP S.A.)., Agencja Mienia Wojskowego,

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Agencja NieruchomoSci Rolnych, zwi4z.ki

wyznaniowe i jednostki samorz4du terytorialnego. -frudno teZ oczekiwac

pozytywnych rozwiqzah na drodze s4dowej, bowiem sprawy po wielu

perturbacjach kofrcz4 sig wrgcz schematycznie - orzeczeniem o wydanie gruntu,

a to grozi likwidacj4 czgSci lub calego ogrodu. To nie jedyny problem. Coraz

czgSciej PZD zmuszany jest przez s4dy do zaplaty odszkodowari za bezumowne

korzystanie z gruntu. Oplaty te obci42aj1 u2ytkownika gruntu, tojest dzialkowca

za dzialkg, a PZD za tereny og6lne. W zwiqzku ze zglasz.anymi roszczeniami

Zwiqzek prowadzi setki postgpowarl s4dowych ipostgpowari administracyjnych.

LikwidacjE zagrohonych jest wiele ogrod6w, ale problemem ten jest najbardziej

widoczny w stolicy. Samorz4dy zglosily 98 roszczeri obejmuj4cych 13536

dzialek o powierzchni 583 ha. NajwiEcej - niestety w wojew6dztwic



mazowieckim. Dotyczq one 58 ogrodow o powierzchni 343 ha, na ktorych

znajduje sig 7722 dzialek.

Tymczasem nie mozna pomija6 faktu, iz PZD nie zaj4l tych grunt6w

bezprawnie, lecz zostal wprowadzony przez owczesne wladze publiczne.

Dzialkowcy w dobrej wierze zagospodarowali grunt, kt6ry obecnie podlega

roszczeniom. To oni z wlasnych zasobtiw finansowych doprowadzili te grunty -
czgsto nieuZytki - do obecnego stanu, jednak ich wklad jest calkowicie

pomijany. To co bulwersuje spoleczno6i dzialkow4 i czlonkow PZD to fakt, i2

czgsto o zwrocie nieruchomoSci dowiaduj4 sig juz po fakcie. Ze strony

dzialkowc6w rodzi sig, wigc protest. W szczeg6lno6ci, je5li roszczenia zglasza

de facto Skarb Parlstwa (lub sp6lka zalmuj4ca sig sprzeda24 ziemi w imieniu SP)

lub samorz4d lokalny. Komu bowiem slu2y SP i samorzqdy, je6li nie

obywatelom? Wydaje sig jednak, 2e to pieniqdz jest najwa2niejszy, a nie

czlowiek ijego potrzeby. Stqd te2 dochodzi do wielu absurd6w.

Najmniej zrozumiale w tej sprawie jest to, 2e za r62nego rodzaju blgdy

formalne i urzEdnicze dziS placii musz4 dzialkowcy. Cala ta sytuacja

potwierdza wigc to, ze prawo czgsto slu2y wybranyrn. W tej konkretnej sytuacj i

z pewnoSciq nie slu2y dziaikowcom.

Uczestnicy Okrggowego Zlazdu Delegar OZ Mazowieckiego PZD s4

przekonani, 2e dzii bardziej niz kiedykolwiek oczywista staje sig potrzeba

opracowania dobrej ustawy reprywatyzacy 1nej, kt6ra ogrodom zapewni obrong.

Tylko systemowe rozwi4zan ie mogq dai gwarancjg bezpieczenstwa i obrony

ROD przed skutkami roszczeh. Dzialkowcow nie stai na zaspakajanie roszczeh,

wygrywanych coraz czgSciej na drodze s4dowej w nie do kofca jasnych

okolicznoSciach i przy dowodach dajqcy du2o do mySlenia. Glos dzialkowcow

powinien byi uslyszany, co mo2e sprawi6,2e ogrody zosLan4 dostrze2one iich
zagro2enie, co jak na razie nie istnieje w prezcntowanych projektach ustaw

zglaszanych przez pornyslodawc6w. Oczywistym jest, 2e tylko dobra ustawa

reprywatyzacyj na mo2e stanowid org2 w walce z roszczeniami do grunt6w



zajmowanych przez ogrody. GloSne m6wienie o wystgpuj4cym coraz czgsciej

problemie jest potrzebne, aby wiedza o nim dotaria do decydent6w oraz o jego

skali.

Warszawa, 13 czerwca 2015r.


