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Jest sig o co bii. Vy'arszawskich
ogrod6w jest 19o, zajmuj4 rzoo ha.Wedlug stowasyszenia Delcetowiec 90 proc. zostalo przejgtych z naruszeniem
prawainie ma obecnie uregr.rlowanego stanu prawnego. Wiele
z nich ma Swietn4 lokalizacjg,
p.in. przy al. Waszyngtona, ul.
Zwtki i Wigury, Sobieskiego.
Grunty wtychrejonachs4 warte
miliony.
- Do tej pory ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych praktycznie blokowala
zwrot grunt6w pod ogrodami.
Zmienilo sig to po wyroku Trybunalu Konstl'tucyjnego wydanym 11 lipca - uwa2a Maciej
Gawroriski, radca prawny
z kancelarii Bird & Bird. W tym
tygodniu w imieniu swojego
klienta wystqpuje do prezydenta miasta o zwrot wielu hektar6w grunt6w. - W Sladza mn4
p6jd4inni - twierdzi.

Roszczeniawla6cicieli
TK uznal w swoim wyroku z+
artykuly z ustawy o rodzinnych
ogrodach dzialkowych za niezgodle z ustaw4 zasadnicz4.
WSr6dnich znajduje sig art. 24.
Przewiduje, on, 2e zasadne

roszczenia osoby trzeciej
do nieruchomoSci zajgtej przez
rodzinny ogr6d dzialkowy podlegajq zaspokojeniu wyl4cznie
poprzez wyplatg odszkodowania lub zapewnienia nieruchomoScizamiennej.
- Dotychczas 2adnemu bylemu wlaScicielowinie udalo sig
odzyskai gruntu pod ogrodami, miasto nie rozpatrywalo
tych spraw. Teraz nie bgdzie
mialo w$Scia - twierdzi mec.
Maciej Gawroriski.
Wprawdzie art. za, takjak pozostale
zaklrestionowane
przep$y, toaci waZno3i za
r8 miesigcy alejuz teraz,wedhlg
wielu prawnik6w dawni wlaSciciele mog4 dochodzii swoich
roszczeriw postqpowaniach administacyjnych i s4dowych.
- Po wyroku Trybunahu politycy deklarowali, chc4c siq
przypodobai dzialkowcom, 2e
poszukaj4 rozwi4zania prawnego, kt6re pozwoli utrzymywai im u2ltkowane ogr6dki.
Nie dotyczy to jednak Warszawy - uwa2aRyszard Grzesiula,
wiceprezes stowarzyszenia Dekretowiec. Jego zdaniem trzeba
opracowai odrqbne rozwi4zaniadlaWarszawy.
Zr eszI4r oszczenia dawnych
wlaScicieli to niejedyne zmartwienie dzialkowc6w.
- Zwrotu 6oo ha domaga sig
warszawski ratusz. W s4dach
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ziemipod ogrodamichce
radzinuprawiaobecnie
odzyska6prezydenlsioticyod
swojedzialki
PotskiegoZwiqzkuDziatkowc6w na spornymterenie
toczy siq r7o proces6w - m6wi
Gra2ynaFranke, prezes mazowieckiego oddzialu Polskiego
Zwi4zkuDzialkowc6w.

Problemyz ratuszem

samoistnym, tylko za3ten ostatni mo2e zasiedziei grunt Nie rozumiem, po co te procesy. Gdyby chodzilo tylko o przerwanie
zasiedzenia,to pozwyjuz dawno powinny byi wycofane-podlce3la
Przyznaje jednak, 2e wiele I
ogrod6w nie ma dokument6w
potwierdzaj4cych ich tyhrt :
prawny do grunt6n', np. te, kt6: :
re powstaly przed wojn4.
Miasto proponowalo zawar- .
cie um6w dzieriawy z srmbo- .
liczn4 stawk4. Przeditawiciele
ogrod6w nawet nie chcieli,
otymrozmawiai.
- Przlpominam sobie r6w- I
nieZ swoj4 propo zygg zawarcia
nieodplahej rmowy uZyczenia
dla ogrodu dzialkowego, tak2e I
drzucon4 - tlumac2y Marcin :
Bajko, dyrektor Biura Gospodarki NieruchomoSciami Urzq du m.st.Vy'arszawy.
m

- W zoo5 r. urz4d miasta masowo wystepowal do s4du
o wydanie nieruchomoSci,tak2e odPTD - tlumaczy Bartlomiej Piech, radca prawny z Polskiego Zwi4zkrt Dzialkowc6w. - W zooS r. mijal termin,
pokt6rym stawalo sig moZliwe
zasiedzenie grunt6w publicznych. Gdyby miasto nie przerwalo biegu zasiedzenia,posiadacz bez tltriu prawnego stawalby siqwlaScicielem.
Zdaniem radcy PZD nigdy
jednak nie m6gl zasiedziei nieruchomo3ci miasta.
- Ratusz nie ma radi twierdz4c,2eproceq' z PD uchrcnily miasto przed utraq wlasno@]T* oryli1lTf e-mldoautorki
i
Sci.Bylismy i jeste6my posiadaczem zaleZnymod miasta,a nie nBm:p@rp,pt
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