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Szanowna Pani 
Hanna Gronkiewicz - Waltz 
Prezydent m. st. Warszawy 

Szanowna Pani Prezydent, 

Działkowcy z terenu Mazowsza, a w szczególności użytkujący rodzinne ogrody 

działkowe w Warszawie wyraża ją ogromne zaniepokojenie związane z 

nierozwiązanym problemem stanu prawnego ponad 100 ogrodów działkowych 

znajdujących się na terenie miasta. 

Obawy działkowców pogłębia dodatkowo opieszałość oraz niekorzystne dla 

działkowców decyzje posłów Platformy Obywatelskiej zasiadających w nadzwyczajnej 

podkomisji se jmowej ds. ustawy o ogrodach działkowych. Obywatelski projekt ustawy 

o rodzinnych ogrodach działkowych rekomendowany przez Premiera Donalda Tuska i 

przyjęty przed podkomisję se jmową jako wiodący, na skutek nanoszonych poprawek 

PO i SP, z dnia na dzień staje się coraz mniej obywatelskim i zatraca swój sens. 

Ponadto sposób prowadzenia prac podkomisji przez jej przewodniczącą i ignorowanie 

głosu Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej stawia pod znakiem zapytania zasadę 

demokracj i , która powinna przecież przyświecać obradom szacownego grona posłów. 

Wobec takiego postępowania przedstawicieli PO zachodzi realne niebezpieczeństwo, 

że zabraknie czasu na uchwalenie nowego prawa dla działkowców lub znów 

powstanie prawo, które szybko zostanie zakwest ionowane przez Trybunał 

Konstytucyjny. Problem braku dobrego prawa dla działkowców przenosi się także na 

niewyjaśnione kwestie sporne związane z unormowaniami prawnymi ogrodów 

działkowych na terenie Warszawy. 

W ostatnim czasie działkowcy z terenu Mazowsza zwracal i się już w tej sprawie do 

Pani Prezydent w celu nawiązania dialogu i uzyskania stanowiska miasta. Niestety nie 

otrzymali odpowiedzi , co sprawia, że coraz bardziej odczuwają brak oparcia ze strony 

władz Stolicy. Działkowcom zależy na przyszłości nie tylko ogrodów działkowych, ale 

także Stolicy. Użytkownicy warszawskich ogrodów działkowych, to również 



mieszkańcy Warszawy - obywatele , którzy w nadchodzącym referendum zadecydują, 

czy dalej powinna Pani pełnić powierzoną jej przez społeczeństwo funkcję Prezydenta 

Miasta Stołecznego Warszawy. Działkowcy chcieliby, aby Prezydent Miasta 

Stołecznego Warszawy nie był obojętny na losy działkowców i ogrodów działkowych, 

chcieliby mieć pewność, że ich Prezydent nie będzie ich lekceważył unikając spotkania 

z nimi. 

Szanowna Pani Prezydent, 

Ogrody działkowe borykają się z problemem roszczeń wynikających z tzw. dekretu 

Bieruta oraz innych roszczeń, które Miasto Stołeczne Warszawy prowadzi przeciwko 

ogrodom działkowym. Działkowcy doskonale zdają sobie sprawę, że „grunt to 

pieniądz" i dla miasta prostym sposobem na zadośćuczynienie roszczeniom byłoby 

zl ikwidowanie ogrodów. Jednak trzeba zwrócić uwagę, że ogrody to ludzie, w 

większości starsi i nie zamożni , dlatego, też Prezydent Warszawy nie powinien sięgać 

po niekiedy cały dorobek ich życia, aby zwiększyć budżet miasta. 

Należy jednak pamiętać, że kwestia l ikwidacji ogrodów działkowych zarówno w 

stolicy, jak i w całej Polsce dotyczy w sumie miliona obywatel i . Obecny, dobry stan 

większości ogrodów działkowych, to wynik pracy ludzi zamieniających przez 

kilkadziesiąt lat, nieużytki w tereny zieleni, które są przecież bezcenne także dla 

tkanki miejskiej . 

W związku z powyższym apelujemy do Pani jako Prezydent Miasta Stołecznego 

Warszawy, a także Wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej , aby projekt nowej 

ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych pomógł rozwiązać problem prawny 

ponad 100 ogrodów działkowych na terenie Stolicy. 

Zwracamy się również kolejny już raz o przyjęcie delegacji działkowców mazowieckich 

przez Panią Prezydent. 

Z poważaniem, 

Działkowcy Mazowieccy 


