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Z informacji zamieszczartych na stronie internetowej Polskiego Zwiqzku
Dzialkowc6w oraz z rnrrych przekaz6w medialnych dzialkowcy naszego okrggu
powzigli wiadomo(l, 2e w dniu 16 kwietna 2014 r. Sqd Apelacyjny w Poznaniu
wydal wyrok, w kt6rym vnraN za stuszre roszczenia Pani Beaty N. wobec Polskiego
Zwiqzfrt Dzialkowc6w z $r*u bezumownego korzystania z grunt6w stanowi4cych
czgsc Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego im. 23 lutego w Poznaniu. S4d zasadziL od
PZD narzecz Pani Beaty N. kwotg 6 235 27I ^wraz z odsetkami.tr-qczrie wraz z
kosztami procesu Polski ZwiryekDzialkowc6w zostal obci4Zony kwotq 7 588 496 A.

Dla wymiaru qprawiedliwo5ci nie wazre byty okolicznoSci w jakich organy
administracji public,znej w prowadzonym postgpowaniu doprowadzity do
stwierdzenia niewaznosci decyzji , wydanej przeszlo 30 lat temu, o wywlaszczeniu
nieruchomo5ci kt6ra nastEpnie zostala prz-ekazana decyzjami organ6w administracji
parlstwowej na rzecz Polskiego Zwiryku Dzialkowc6w z przerraczeniem na
urzqdzerue ogrodu dzialkowego.
Dla wymiaru sprawiedliwo5ci nie miaL takze Zadnego zrraczenia fak1, 2e zagingly
archiwalne dokumerrty Swiadczqce o legalnym nabyciu prawa do gruntu w/w
Ogrodu przez Polski Zwiqzek Dzialkowc6w. Kto te dokumenty usun4l i kto mial
w tym interes ? Te okoliczno5ci r6wnieZ dla wymiaru sprawiedliwoSci okazaty siE
byc bez znaczenia.
Dla s4d6w wystarczalecym dowodem w sprawie byl jedynie fak1.,heBeata N. byla
wlaScicielkq roszczenia, kt6re w latach 90 kupila za 80 000 zl. od spadkobierc6w
wywlaszczonego.

Srodowisko dzialkowc6w - czlonk6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w jest

oburzone tym wyrokiem. Dzialkowcy nie tak wyobr*Eq_ sobie realizacjg zasady
sprawiedliwoSci spolecznej. Slusznie uwa?aj4 2e prawo nie powinno sprryjac
cwaniactwu i stwarzat mozliwoSci do wyci4gania pienigdry od ubogich. Zas+dzone
na rzecz P. Beaty N. ponad 7 milion6w zlotych zaplacil musieli wszyscy polscy
dzialkow cy, 1rJu6rzy nie sq zam oinq.czgSci4 spoleczefstwa.

Z informacji pnzekazanych w dniu 2 lipca br. do Prokuratury Rejonowej w
Poznaniu przez Okrggowy Zarzqd Polskiego Zwiry)<v Dzialkowc6w w Poznaniu
wynika, 2e dziaNania Pani Beaty N. kt6re doprowadzrty do obecnego stanu prawnego
miahy charakter przestgpczy. Jednak, jak do tej pory prokuratura, jako organ stoj4cy
na struiry przestrzegania i realizaqi praw obywateli, nie podjql dzialuh w kierunku



zbadaria, czy w sprawie nabycia przez P. Beatg N. prawa do spadku po bylym
wlaScicielu wywlaszczonej nieruchomoSci, nie nastqpilo naruszenie prawa. Ten stan
rzecry tym bardziej bulwersuje spolecznoSt, dnalkowc6w, bowiem zaniechanie
dziahafiprzez organy Scigania oznaczr,, Le dziatkowcy, jako obywatele w RP zuwagi
na sw6j status materialny nie zasluguj4na obronq.

Prezydium OkrEgowego Zarzqdu Sudeckiego Polskiego Zwrq?hr
Dzialkowc6w przekazuje niniejsze wystqpienie Prokuratorowi Generalnemu RP, jako
glos spolecznego oburzenia przeciwko kuriozalnemu wyrokowi. Wyrok ten stawia
bowiem pod zrakiem zapytaria najwaZniejsze dla obywatela konstSrtucyjne
gwarancje sprawiedliwoSci spolecznej, r6wnoSci wobec prawa i demokracji.

Dla nas - dziakowc6w, wykonanie wyroku wymiaru sprawiedliwoSci jest
szczeg6lnym upokorzeniem za blgdy whafuy administracji publiczrej, a nie
wykluczonym jest, 2e tak?e z istnieniem ,, ukladu" w administracji pafstwowej i
samorz4dowej a takze w aparacie wymiaru sprawiedliwofci.

Wyrok w sprawie Pani Beaty N. i ferowanie podobnych w przyszNoSci, dla nas
dzialkowc6w jest tak2e realnym zagroLeniem dla dalszego funkcjonowania i
rozwoju rodzinnych ogrod6w dzialkowych dla dobra obecnego iptzys*ych pokole6.
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