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SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE
Sprawa dotyczy RQQ im. "23 Lutego" w Poznaniu - ogrodu założonego przez władze miasta
Poznania, zgodnie z literą ówczesnego prawa, opisanego w artykule "Dziennika Trybuna" z
dnia 23.04.2014 roku, pt. "Jak zostać milionerem w Poznaniu?".
Zwracamy się do Pana Prezydenta z gorącą prośbą o zainteresowanie się losem i wzięciem w
obronę ponad 100 działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 23 Lutego w
Poznaniu i naszego Polskiego Związku Działkowców. Związek już został dotknięty
bezprecedensowymi wyrokami zapadłymi przed sądami powszechnymi w wysokości 7500
000 PLN z odsetkami na rzecz Beaty N. Działkowcy, w swej większości to emeryci i
renciści, a im jeszcze grożą przyszłe wyroki, w kwocie nawet po 60 000 zł za bezumowne
korzystanie z działek, które uprawiali w dobrej wierze, a które utracili bez jakiegokolwiek
odszkodowania za pozostawiony na działkach majątek. Ta kwota obciąża nas solidarnie
wszystkich działkowców w Polsce bo działkowcy tego ogrodu nie są w stanie zapłacić takiej
kwoty. Sprawa ogrodu ciągnie się od 1992r. Pani Beata N nabyła za kwotę 80 000 zł od
byłych właścicieli grunt. Szczegóły przebiegu opisane są w artykule pod tytułem : „Jak
zostać milionerem w Poznaniu". Bezspornym faktem jest, że działkowcy nie zajmowali
terenu siłą, ale na podstawie decyzji Organów Państwowych i wszystkie ewentualne
nieprawidłowości urzędnicze, dzisiaj przychodzi płacić działkowcom i społecznej organizacji
PZD. Prawa spadkowe, wykupione za 80 tys. zł, dzisiaj stanowią źródło "dochodu" ponad 7,5
min zł z odsetkami, za bezumowne korzystanie z gruntu, w postaci alejek ogrodowych oraz
terenów ogólnego użytku.
SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE
Cała sprawa wymaga dogłębnego zbadania i wyjaśnienia, dlaczego koszty obrony ogrodu
mają dzisiaj ponosić działkowcy z własnej kieszeni? Ci najbardziej bezsilni i niewinni?.
Nie może być tak, że interes ekonomiczny jednostki społeczeństwa jest swoistą
świętością, przed która ustępować muszą wszelkie inne wartości, łamanie lub obejścia
prawa, ażeby tylko jednostka mogła nieuczciwie się wzbogacić.
Pisząc do Pana jako do najwyższego autorytetu w naszym kraju prosimy o użycie
swoich wpływów by organy Państwa zainteresowały się opisaną sprawą
SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE
Chrońmy nasze polskie społeczeństwo przed wyzyskiem ustosunkowanych jednostek,
którzy wykorzystują niedoskonały system prawny. Zróbmy wszystko aby nasze
społeczeństwo odczuło że kończy się czas w którym najsprytniejsi wykorzystują
najuboższych.
Z wyrazami poważania i poszanowania pozostaje
952 Działkowców z ROD Owoc Naszej Pracy "
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Z upoważnienia
Przewodniczący Walnego Zebrania
/ / ( ¿ V u 14
otrzymują:
Prezydent RP
Minister Sprawiedliwości
Prezes
PZD
Prezes OZ PZD

u ^ /
/

~~

ipn

^

