
Miasto musi siq zaja(,
stole czn;ry11i dzialkami
NERUCI{oMoSct t Wkr6tce mog4 przestai istniei ogrody dzialkowe w Warszawie.
Zwrotu grunt6w domagaj4 siq zardwno dawni wlaSciciele, jak i sam rafusz
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Jest sig o co bii. Vy'arszawskich
ogrod6w jest 19o, zajmu-
j4 rzoo ha. Wedlug stowasysze-
nia Delcetowiec 90 proc. zosta-
lo przejgtych z naruszeniem
prawainie ma obecnie uregr.rlo-
wanego 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 ro-
dzinnych ogrodach dzialko-
wych praktycznie blokowala
zwrot grunt6w pod ogrodami.
Zmienilo sig to po wyroku Try-
bunalu Konstl'tucyjnego wyda-
nym 11 lipca - uwa2a Maciej
Gawroriski, radca prawny
z kancelarii Bird & Bird. W tym
tygodniu w imieniu swojego
klienta wystqpuje do prezy-
denta miasta o zwrot wielu hek-
tar6w grunt6w. - W Slad za mn4
p6jd4inni - twierdzi.

Roszczenia wla6cicieli

TK uznal w swoim wyroku z+
artykuly z ustawy o rodzinnych
ogrodach dzialkowych za nie-
zgodle z ustaw4 zasadnicz4.
WSr6d nich znajduje sig art. 24.
Przewiduje, on, 2e zasadne

roszczenia osoby trzeciej
do nieruchomoSci zaj gtej przez
rodzinny ogr6d dzialkowy pod-
legajq zaspokojeniu wyl4cznie
poprzez wyplatg odszkodowa-
nia lub zapewnienia nierucho-
moScizamiennej.

- Dotychczas 2adnemu byle-
mu wlaScicielowi nie udalo sig
odzyskai gruntu pod ogroda-
mi, miasto nie rozpatrywalo
tych spraw. Teraz nie bgdzie
mialo w$Scia - twierdzi mec.
Maciej Gawroriski.

Wprawdzie art. za, takjak po-
zostale zaklrestionowane
przep$y, toaci waZno3i za
r8 miesigcy ale juz teraz, wedhlg
wielu prawnik6w dawni wlaSci-
ciele mog4 dochodzii swoich
roszczeri w postqpowaniach ad-
ministacyjnych i s4dowych.

- Po wyroku Trybunahu poli-
tycy deklarowali, chc4c siq
przypodobai dzialkowcom, 2e
poszukaj4 rozwi4zania praw-
nego, kt6re pozwoli utrzymy-
wai im u2ltkowane ogr6dki.
Nie dotyczy to jednak Warsza-
wy - uwa2a Ryszard Grzesiula,
wiceprezes stowarzyszenia De-
kretowiec. Jego zdaniem trzeba
opracowai odrqbne rozwi4za-
niadlaWarszawy.

Zr eszI4 r oszczenia dawnych
wlaScicieli to niejedyne zmar-
twienie dzialkowc6w.

- Zwrotu 6oo ha domaga sig
warszawski ratusz. W s4dach

500n,
ziemi pod ogrodami chce
odzyska6 prezydenl sioticy od
Potskiego Zwiqzku Dziatkowc6w

toczy siq r7o proces6w - m6wi
Gra2yna Franke, prezes mazo-
wieckiego oddzialu Polskiego
Zwi4zkuDzialkowc6w.

Problemy z ratuszem

- W zoo5 r. urz4d miasta ma-
sowo wystepowal do s4du
o wydanie nieruchomoSci, tak-
2e odPTD - tlumaczy Bartlo-
miej Piech, radca prawny z Pol-
skiego Zwi4zkrt Dzialkow-
c6w. - W zooS r. mijal termin,
pokt6rym stawalo sig moZliwe
zasiedzenie grunt6w publicz-
nych. Gdyby miasto nie prze-
rwalo biegu zasiedzenia, posia-
dacz bez tltriu prawnego sta-
walby siq wlaScicielem.

Zdaniem radcy PZD nigdy
jednak nie m6gl zasiedziei nie-
ruchomo3ci miasta.

- Ratusz nie ma radi twier-
dz4c, 2e proceq' z PD uchrcni-
ly miasto przed utraq wlasno-
Sci. Bylismy i jeste6my posiada-
czem zaleZnym od miasta, a nie
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radzin uprawia obecnie
swoje dzialki
na spornym terenie

samoistnym, tylko za3 ten ostat-
ni mo2e zasiedziei grunt Nie ro-
zumiem, po co te procesy. Gdy-
by chodzilo tylko o przerwanie
zasiedzenia, to pozwyjuz daw-
no powinny byi wycofa-
ne-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 swoj 4 propo zy gg zawarcia
nieodplahej rmowy uZyczenia
dla ogrodu dzialkowego, tak2e I
drzucon4 - tlumac2y Marcin :
Bajko, dyrektor Biura Gospo-
darki NieruchomoSciami Urzq -
du m.st. Vy'arszawy. m
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