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Pani Hanna Gronkiervicz - Waltz
Prczydent Miasta Stolecznego Warszawy

Sta nowisko Prezydium Okrggowego Zarz4du Mazorvieckiego
Polskiego Zwiqzhu Dzialkowc6w

ws. dekrefu Bieruta i dzialarf Miasta Stolecznego War"szawa $'zgltdem
wa rszawskich Rodzin nych Ogrod6w Dzialkorvych

z dnir 12 stycznia 2015 roku

Sytrrac.la r'varszawskioh Ilodzinnych Ogrodirrv Lrrtn11ro1r,,.,,cli rv koutek5cie

dzialai Miasta Stolccznego Warszarva podejmorvanych z tytulu rozpalLys,ania lzrv.

ri:qioski,rv tiekreforvych. a takzc dalsza przyszlo5i ogrodorv kr gl6rvne problelr)'. z

.iakinri bolvkarny sig od dlu2szegu czasu. SzczcgtSlnic niepokoi4cc rvydai4 sig

dzialania,.iakie stoleczni urzgdnicy zaczgli potlcjnrou,ac w miuionym lohu, po $,e'iiciu

rv 2ycie nowej ustarvy o I{OD. Cel jest nanr rvsz-vstkint doskonale ztlany -- chodzi o

calkos'ilq lilirvidaoiq ogroclnic[,r'a dzialkorvego u, rniastach. Warszawa staia si9

.igzyczkiour u wagi, kt6ry pilnie obsgl'wowany jest przcz innc miasta. Zajmorvanc

pzez ltrdzirrne ogrorly clziirlkowe grunty. a raczeJ ich rvartorii, iryl,v. sq i bgdq stalc

poZqdanc plzez podrnioty. kt6r'e przcdklirdal4 r62rcgo rodzaiu inrvest,vc.je rratl dobro

si-!o'lce zll0. Zagro2orre si1 nic trlko agl()(ly pelo2one 'v stolic,v na tcrcrrie rrhigtYrri

dziirlanicrtr dcJ<rctu liicltrlt, alc {lli2c orlrrxly oh.ig{.c r'oiiz(rzoll iirmi irri.r,ch rvllicioieli

nic-ruchort Ioici donraga.i4ct,:h sic. uzlania r!)/ulaszcz-L'r)iit ich za trcz-prarvnc.



Art. 75 ustawy unm2li\via Warszarvig likwitiac.iq oglod(rw' wigc w'ladzc nar'veL

nio pr(rbuj4 kryi swych zarriar6w. robi4c rvszystko by.ie zlikr.vidorvai. Skutkietn

takich dzialari warszawscy dziaikorvcl, znaldtr.i4 siQ u' niezrvykle trudrlc.i sytuac.ii, a

tkrdatkowo niepoh6j poglgbiaj4 propozyc.le plyn?oc z-e Srodorviska os6b, ktore zrzesza

bylych rviaScicieli i ioh spadkobierctirv, l<t6rzy zostali pozbawieni srvoiclr

nicruchornosci z rnocy ,,dekretu Ilieruta". Pomysl jest od r'vielu lat ten sam, powraca

.icdnak.iak bumeralrg. borvicm pewne drodorviska s4 mu przychylne i uparcic lolrbtrlq

u^ t'7,ecz tych2c propozyc_ii. Nicmal call<orvicie bezlioszlowc clla rviatlz warszau'y

roz-wi4zanic prohlenru odszkldorvari z1 niertrchomq$ci przcigtc na podslawie dekretu

Elicruta z 1945 roku. poptzez zwrot tcrcn(iw w naturze byloby zapewnc mile ivitlzianc

przcz- ulzgdnikorv. -fakie rozu'i4zanic by'tyby tez korzystue dla dewelopcro\v' ktorzy

nic ukryrvajq srvoich zakusirrv na zierrrig zna.idulrlc4 sig pod [tol). Kto2 lrorvicnr liczl'

sig z faktem. 2e w lcn spostib ca]korvite.i likwidac.ii uleglyby stolcczne ogrndy

dziallcowe, a krzywdy dostaioby kilkanaSoie tysigcy rvarszarvskioh rodzin'l W XXI

r.vieku u'artodciE nadrzgdnq stal sig pieni4dz. kt6ry.iest rrrotorcln wszelkich dzialati.

Dzialko*'c1' pt'zctlstarviari sq jako pieniacze. a broni4cy ich PZD nietrstallnic

atakowany, Tymczasctrt I'ZD nikt nic krvestionuje istnicnia prarvne.i rno2lirvoSci

likr.vidac.li ogrodu zlokalizownnego na nicruchouroiciach. lv stosulrl(u do klrirych sq

roszczcnia clcklctolr,e. Jcdnak rizialarria i plopoz-vc.ie. kkire srvri.j poczqtek rnaiq n

rcrszczcrriach wvnikaj4cyr;h z dekretu lliureta. zmicrza-iq kLr calkorvitc.i krzyivdzic

Srodorviska dzialkor.vcgo. a na to zgody byi nie moZe. Padai4 propoz,rc.ie. ktrire itic

tylko nie przcr.virtu.i4 odsz-kodorvaf cllzr dzialkorvc6* za nasadzenia i naniesienia na

dzialkach, zrni clla stowarzyszenia ogrodowogtl. ale oboirnrri4 teZ trglrrtlt'. co tlo

kt<irych. nie rna roszczc/t. ,,Dekretorvcy", a z uimi i rviadze rtriasta. choielib.v odzyskac

ccrlrle tereny mie.iskie. by kolokrvialnie ntorvi4c ,,zrobi6 na n ich biznes 2ycia"

sprzedai4c je inu'estorom pryu'atnynr i dowelopcronr. l ylttczasenl w1'lvalczona przez

dzialkcrwcfrw ustawa z clnia l3 glr-rdnia 2013r, a rodzittn.ytlt ogrodaclt dziolktttr'.ych

r.vlrirlnic u,skaz-uic st'tr-tacjc. iv littin,clt tnoZna zliklvitlotvai rtglocl.v' oraz .ialiic

oborvi4zki ciqzr4 na poclntiocie likrviclu.lEc;,-m. Propozyc.ic. kt<'rlc Iv Llstatnirrli ozasie

cieszq sig rnedialn4 populamoSciq s4 nie tylko niezgodne z pra\.\'em. ale tcz w)'iqtlio\\'o

nie sprawiedliwe. Niczloz-umiale jest d42cnie do krzywdy dziaikowc6u'. potlczas gdy



nie rrrieli oni 2aclncgo wplyrvu na u,proladzcnie dckrelu Bieluta w 2ycic i nic sq ivit.rnr

opieszalo5ci r.vlaclz w rozrviqzylv;uriu problcrrdw zwiqzanych z tym dekrctenl.

Niestety mirno r;r'ielokrotnych pr6Sb i rnediacji Miasto nie chcc uznai tego, Zc

dziatkowcy powinni by6 o krcz4cych sig postgpowaniaoh infirrmorvani na hic24co, a

nie po lhkcic. Strld o s4dorvych rozstrzygrt iqoiacli. uiekorzystnych dia dzialkowcixv.

PZD i dzialkowcy dorvinduiE sig, gdy tlcoyz.ja ju2 zapatlnie. s4 wiec pozbawicni

.jak ich k oln,icl< nro2lirvoSc:i zaprezentou,arr ia srvoich rac.ji. Svtuacitr ta b,v.l,v"b1. zupclnic

oczyrvista gdyby rniasto zcchcialo rozpatrz.y( rvnioskr o ustanowienie dla I'ZD prarv

do gruntu na mocy art. 76 ustnwy o I{Oll. Miasto nie chce analizorryai wniosk6rv.

jakie s4 skladane prz.ez P7,I) i kwestionuje rv og6le mo2lirvoSd strvicrdzania prarva

nabycia prawa do nieruchonroici. Takie dtialanie skutecznic blokuje PZD i bycie

strul4 w poslgpowaniach. zrviQzanych zo ..zrvrotem" nieluchornoSci na podsta'uYie

dekretu Bieruta.

Zesp6l powoia ny 'Zarzqdz,enienl Prezydentn rn.st. Warszarvy do spraw

rvsp6[rac1' m.st Warsz-au,y z Rodzinnyuri Ogrodalni Dzia]korvyrni -jedynie pozorLtjc

'rvsprilrr,.: pracc- clc lircto.icdrrak a{rtor\'lirlr)ic lcalizr.rie zanli!'rzcnia z griry zuplrrnorvanc.

Miasto zarliast poszukiwai rvsp6inej plas/.czyzfty porozurnienia z dzialkor.voami -
pi(itrzy przoszkotly" Nie da sig iu2 ukryi tego, co ;:ro toku obowiqzywauia rlowej

ustawy o ROD stale siE oczvwiste - rvladzom stolicy brakuje rvoli polityczne.i

rcalizacji ustarvy. Chodzi nie tvlko o o_rrody dekretowc. ale takZe o rcalizac.ig

zastosorvanie art. ?6 ust. 2 ustawy.

Niepoko.j4ce rvyda.jc sig tc2 tu'iertiz-enie przsdstawicieli M. ST. Warszarva,

jakoby 80% gruntdw walszawsl<ich ogl'od6w znajdorvalo sig na tel'cnach ob.igl.ych

roszczcniani. Nie.icst zgodne z- prarvd4 prawdq f*icrdzcnie. 2e rvigkszodi ogrodirrv

dzialliowych u' Walszari'ie zostala utworzontr na podstarvic prz-cpisrirv clcklcttr z- dnia

25 czcrwca 1946r. o ogrridkach dziolltotv.tch. gdy2 ,ieszcz.c rv okrcsie przedr.voictttrym

istnialy na terenic Warszawy ngrod.r dziall<owc. Wiqkszo$i ogr6dk6w dzialkowych

pol926,',u"1-l na tclcnie Wrrsza\\) porvstah w pdaricliszynl tcrrninie - iv cz-asic gdy

oborviqz.yw'ala juz ustawa z dnia 9 rnarca 1949r. o pntcotvnic4:clt ogrodoch

dziulkowvch.



Walszarvski ..deklct Eierutl" ocl lat .icst plzl'ozvn4 llicpoko.ju Irlc-zvdiutrr

Okrggowcgo 7.au4<1u Mazorvieckiego I'7,1), a tak2e warszawskich dzialko,'vc6rv.

Wej$cie w 2ycie nowej ustawy dalo nanr dzialkowconr poczucie spokoju, ale

.jednocze3nie zdajcmy sobic sprarvg z ogrornu spraw w.vlnagaj4cych urcgulowania -
szczeg6lnie r,v odniesicniu do rodzinnych ogrodriw dzialkorv,v-ch na tcrenie shlicy.

Wci42 2ywimy nadzieig. 2c rvladze Warsz.arvy potraktr.riq problem nietu'e gttltilvatte.j

syruac.ii prawnej ogrod6w dzialkorvych rv Warszawie. jako waznq kweslig spoleczn4 i

spo.jrzq na ni4 szerzcj - nie t,"-lko przez pry /:mLtL lvat1o3ci -gnrntcivv i niorvl'starczaj4cych

rr hrrdZccic srodki'rv ua splirtg roszczcn.

Prezy<lirtm Okrggowego Zarzq<lu Mazowieckiego PZD
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