
STANOWISKO

V Okrggoweg o Zjazdu Delegat6w

Polskiego Zw i4zku Dzialkowc6w

w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2015r.

ws. funkcjonowania Zespolu ds. regulacji stanu prawnego rodzinnych

ogrod6w dzialkowych w kontekicie dzialafr

Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy

Uczestnicy Tjazdu OZ Mazowieckiego PZD z przykroSci4 stwierdzaj4,

ze powolany przez Pani4 Prezydent Hanng Gronkiewicz-Waltz zespol Izw.

komisji warszawskiej zloionej z przedstawicieli wladz W arszary oraz.

dzialkowc6w jest w rzeczywisto6ci calkowicie bezproduktywny. W ci4gu ponad

roku istnienia odbyly sig zaledwie 3 spotkania, jednak trudno zauwa2yc

jakiekolwiek korzySci z nich wynikajqce. Idee idaleko idqce hasla towarzysz4ce

j.go powolaniu, juk wsp6lne wypracowanie rozwi4zah problemu

nieuregulowanego stanu prawnego grunt6w warszawskich ogrod6w,, wobec

kt6rych istniej4 roszczenia bgd4ce wynikiem tzw. dekretu Bieruta lub inne

roszcz,enia bytych wlaScicieli grunt6w, pozostaj4 od wielu miesigcy jedynie w

sferze marzeh i cel6w okre3lonych na realizacjg w odleglej przyszio6ci. Nie

trudno odgadn46, co kieruje dzialaniami urzgdnik6w Warszawy. Nowa ustawa o

rodzinnych ogrodach dzialkowych z 13 grudnia 2013 r. dala samorz4dom

pewnego rodzaju wygodne rozwi4zanie, by zlikwidowai w ci4gu 2 lat od

wejricia w 2ycie ustawy ogrody o nieuregulowanym stanie prawnym. 'l'o przepis

jakby stworzony z mySl4 o Warszawie. Wydaje sig oczywiste,2e to wlainie ten

przepis stanowi oczywiste wytlumaczenie braku jakichkolwiek postgp6w w

pracach tego2 Zespolu. Potwierdza to brak dzialah M.st. Warszawy w zakresie



rozpoznawania skladanych sukcesywnie przez PZD wniosk6w o wydanie

decyzji stwierdzaj4cych nabycie prawa u2ytkowania nieruchomoSci na kt6rych

zlokalizowane sg ROD, w trybie art. 76 ustawy o ROD.

Nie brakuje bowiem w6r6d przedstawicieli OZM PZD i dzialkowc6w

dobrej woli, by rozmawiac i negocjowai najlepsze rozwi4zania, ktore

pozwolilyby zachowad ogrody i jednoczeSnie rozwi4zac to, co jest

naj istotniejszym problemem stolecznych RoD. Niestety przedstawiciele wladz

Warszawy, podobno otwarci na wsp6lprac9, podczas spotkari ograniczaj4 siE

jedynie do wskazywania temat6w spraw, kt6re w rzeczywistosci nie zmierzaiq

do jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji czy wsp6lnego ich opracowania, ale do

przedstawienia swoich racji i wniosk6w z punktu widzenia wladzy, chc4cej

narzucii obywatelowi swoj sposob postgpowania i rozumienia. wszelkic

wnioski, pytania s4 zbywane i odkladane na kiedyd, a otrzymanie jakiejkolwiek

informacji, jak cho6by przekazany na ostatnim spotkaniu wykaz nieruchomoici

zajgtych przez ogrody dzialkowe, co do kt6rych toczy sig postgpowanie w

sprawie uregulowania stanu prawnego w trybie ,,dekretu warszawskiego",

poprzedzone jest wieloma prosbami, a przed,e wszystkim miesi4cami zbywania i

oczekiwania na dobr4 wolg urzgdnikow.

Trudno te2 w tym wszystkim nie zauwa2yc,2e przedstawiciele miasta

wielokrotnie interpretuiq ustawg o RoD w blgdny i bardzo niekorzystny dla

dzialkowc6w spos6b. w odpowiedzi na pytania dorycz4ce wstrzymania

realizacji wniosk6w w oparciu o art. 76 nowej, obowi qzuiEcej przecie2 ustawy

dzialkowej, posunigto sig nawet do sugerowania niekonstytucyjnosci przepis6w.

CzyZby urzgdnicy miejscy nie wiedzieli, 2e tak4 kompetencjg - orzekania o

niezgodnosci ustaw z Konstytuci4 Rp ma w polsce jedynie Trybunal

Konstytucyjny?

Co wigcej, na ostatnim spotkaniu Zespolu urzgdnicy miejscy ujawnili,
2e wszystkie dotychczas zlo2one wnioski nie zostan4 rozpoznane., gdy2 musz4

byi ponownie (!) przedstawione na fbrmularzu, ktory przedstawil Dyrektor



Biura Gospodarki NieruchomoSciami m.st. Warszawy i zawierai szereg

okredlonych w nim zal4cznikow. Jest to zachowanie bulwersuj4ce, gdy2

przepisy szczeg6lne (w szczeg6lnoSci ustawa o rodzinnych ogrodach

dzialkowych, ustawa o gospodarce nieruchomo5ciami, ustawa Kodeks cywilny

oraz akty wykonawcze do ww. ustaw) nie wprowadzajq jakichkolwiek

wymagan, jakim powinny odpowiadac podania (wnioski) o wydanie decyzji

stwierdzaj4cej nabycie prawa uZytkowania na podstawie art. 76 ustawy o

rodzinnych ogrodach dzialkowych. A przecie2 podczas prac Zespolu

przedstawiciele Miasta sami przyznali, Le otrzynanie przez pZD d,ecyzji o

u2ytkowaniu nieruchomosci jest warunkiem uzyskania przez zwi4zek statusu

strony w postgpowaniach adrninistracyjnych dotyczqcych roszczeh dekretowych

do grunt6w zajmowanych przez ROD. W tym Swietle jasnym jawi sig cel

obstrukcji w wydawaniu decyzji z art.76 ustawy o ROD.

Patrzqc na caloksztalt dzialah Prezydent Warszawy wzglgdem pZD i

dzialkowc6w trudno nie zauwa2yt, daleko idqcej wrogo6ci i d4Zenia do

calkowitej likwidacji zar6wno PZD,kt6ry jako obrorica ogrod6w i dzialkowc6w

jest wrogiem, jak i samych ogrod6w. Cel dzialania l-lanny Gronkiewicz-Waltz i

rzeszy podleglych jej pracownik6w powoli staje sig oczywisty dla Srodowiska

dzialkowego. Nie chodzi tu o przestrzeganie prawa, o realizacjg ustawy czy

rzeczywist1 regulacjg stanu prawnego gruntu stolecznych ROD. 'Iu trwa walka

o cenne dla bud2etu miasta grunty, a ich wartoS6 rynkowa id4ca w sctki

milion6w powoduje, 2e przestale mie6 jakiekolwiek znaczenie dobro obywatela

w tym wypadku dzialkowca. Wsp6lpraca, dobra wola, kompromis - to

wszystko bylo swego czasu zwykl4,,przedwyborczq kielbas4,' rzucon4 ad hoc'

mimochodem, by powstrzyma6 eskalacjg konfliktu wladz z dzialkowcami i

PZD.

W obliczu wstrzymania rejestracji statutu, wstrzymania realizacji

wniosk6w z mocy aft. 76, braku jakichkolwiek postgp6w prac komisji

warszawskiej oraz nie inlbnnowaniu o decyzjach i krokach podejmowanych



wobec ogrod6w, wSr6d dzialkowcow warszawskich widai coraz wigcej

niepokoju i zw4tpienia. DziS stoleczni dzialkowcy bojq sig o swoj4 przyszloi(

jeszcze bardziej ni2 wtedy, gdy toczyly sig boje o now4 ustawg, po uchyleniu

poprzedniej przez Trybunal Konstytucyjny. Wtedy bowiem, byla w6r6d nich

jeszcze nadziela na ocalenie. Negatywny stosunek wladz W arszawy do

dzialkowc6w sprawia, 2e nawarstwiaj4ce sig problemy i nierozwiqzane sprawy

utkngly w martwym punkcie. Ponadto nie da sig dzi6 oddzielii spraw Warszawy

od spraw calego stowarzyszenia,, a wszystko przez Swiadome i celowe

blokowanie dzialalnoSci PZD i wstrzymywanie rejestracji statutu. 'Ien impas,

kt6ry zapanowal moina jeszcze odmienii. Wystarczy odrobina dobrej woli.

Pozostaje pytanie czy wladze Warszawy chcq ocalii ogrody i dzialkowc6w, czy

jednak chc4 ich calkowitej likwidacji?

Warszawa, I 3 czerwca 201 5r.


