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Poanonsachprasowychzgrudnia20|4t,izZrzeszenie,,Dekretowiec''skierowalodo
Srodk6w na
senackiej komisji ustawodawczej propozycjg roz'wiqzania problemu braku
ogrod6w
reprywatyzacjg, czyli zaspokojenie roszczeri ,'dekretowych" kosztem warszawskich
ariatto*y"tt, podniosla sig burza protest6w. Protest wyrazaj4 dzialkowcy' poszczeg6lne
udzielajq temu
ogrody i struktury Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w Co ciekawe' wsparcia
oburzeniu stowarzyszenia ogrodowe spoza Warszawy'

Na stronie senatu R.P. mo2na sig zapoznac zar6wno z drukiem w 772, zawieraj4cym
rodzinny
proiekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo!ciami oraz ustawy Kodeks
(reprezentowanych
i opirkun ry,' *niesiony do laski marszalkowskiej przez grupq senator6w
nich
p,,e,,.natol.u Aleksandra Pociejg), jak i z opiniami, stanowiskami i materialami' a w5r6d
do prezesa Rady
iProjektem reprywatyzacj dotycz4cym m.st. Warszawy skierowanym
iu'tinirt.O* prtit'Zrt t""ni" Os6b Objqtych Dekretem Warszawskim "Dekretowiec"'

i

pochylii nad tekstami przeslanymi pnez ro zrzeszenie' pomin4wszy
rT ylowii zarowno
retorykg w duchu ,,ograbieni w spos6b bezprawny i wrqcz gangsterski"' by
co nastqpuje:
istotg propozycji jak i tok mySlenia j4 poprzedzaj4cy' wycz)'tac mozna
JeSli sig uwa:znie

z dnia 25 czerwca 1916 r'
,,Nastgpny {prt delwecie warszawskim} dekrel Bierula
dla .,klasy robotniczei
o ogrodach dziatkowych nakazyval zaklaclanie ogr6tlkow dzialkowych
na gruntach bgtlqcych wlasnolciq Gminy tj. przeigtych przez Gming nLst' Warszawy
pierws4ymdekretemnaodbudowgmiasta,cobyloijestsprzecznezwszelkimiregulacjamiw
'tym
ok l90
zakresie. Doprowadzil| ro do takiego stanu, i2 obecnie w lI/arszawie mamy
powierzchni
ogr6dk6w dzialkowych o pow. 1250 hQ' kt(ire z malq rrl2nicq odpowiadajq
dzielnicy II/ ar szaw a Srbdmie i c ie "
Zrzeszenie,,Dekretowiec" twierdzi zaLem, Ze dekret o ogrodach dzialkowych dotyczyl
jest prawd4 Deket z dnia 25
wyl4cznie grunt6w przejgtych dekretem ,,warszawskim" Co nie
T ust' 1 stanowil' 2e
czerwea 1946 r. o ogrodach dzialkowych (Dz.U. nr 34,po2 208) w art
grunty, kt6re stanowi4 wlasnoSd gminv
,,Na cele ogrod6w dzialkowych stalych zostan4 uzyte
grunty przekazane gminie
lub bgd4 nabyte. b4d2 wydzierZawione przez gminE na te cele oraz
z dnia 6 wrze6nia 1944 r'
na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
2' iz: "W
o p.r.pro*udr"niu reformy rolnej (Dz.U. R.P. z 1945 r' Nr 3' poz' l3)"' a w ust
w drodze
razie braku takich teren6w gminie sluzy prawo nabycia odpowiednich grunt6w
bEde zakladane na gruntach
wywlaszczenia". W ust. 3. iz: ,,Ogrody dzialkowe (
na terenach, (...)
stanowi4cych wlasnosc zakladu pracy, a w razie braku takich grunt6w
przekazanych na ten cel przez gming".

")
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Dekret o ogrodach dzialkowych mial zasigg o96lnopolski i nie byl dodatkow4 szykan4
wobec wla6cicieli grunt6w pozbawionych wlasnoSci z mocy dekretu ,,warszawskiego".

CzltamY dalej:

w llarszawie nie na odbudowg lub rozbudowg
miasta a na zaloienie ogrddktiw dziatkowych, bylo catkowitym bezprawiem wladz
,,Przeznaczenie przejgtych gruntdw

komunistycznych, nie liczqc sig z iadnymi przepisami obowiqzujqcego prawa i stanov)ilo
pokrzy|dzenie os6b fizycznych, kt6rym ten grunt odebrano na odbudowg ll'arszawy" '

znowtt z gruntu falszywe stwierdzenie. czyzby ,,dekretowcy" uwaZali, 2e odbudowa
i rozbudowa miasta miala polegad wyl4cznie na odbudowie kamienic, kt6re od lat odzyskuj4 ?
Nie jest wszak moZliwe, by czlonkowie Ztzeszenia nie wiedzieli o tak podstawowej prawdzie.
jak to, ze miasto wypelnia r62ne funkcje: produkcyjne, mieszkaniowe, uslugowe'
administracyjne, transportowe, sportowe, rekreacyjne itd. itd., zatem przestrzeh miejska nie
park6w
sklada sig z kamienic do odzysku, ale tak2e z teren6w tzw. ,,zieleni urz4dzonej" czyli

skwer6w, zielenc6w i ogrod6w dzialkowych. wpisanie ogrod6w dziaikowych w przestrzen
miejsk4 nastgpowaio. zgodnie z ar|. 8 dekretu z dnia 25 czerwca 1946 r. o ogrodach
dzialkowych zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego (do czasu uprawomocnienia
podstawie
sig tych plan6w postanowienie o w yznaczeniu gruntu podejmowal zarz4d miejski na
uchwaly miejskiej rady narodowej). ogrody dzialkowe nie byly zakladane zamiast odbudowy'
pejza2u'
miasta, ale w ramach odbudowy miasta. ogrody dzialkowe to element miejskiego
a nie bezprawie.

wiqkszosi warszawskich ogrod6w dzialkowych powstawala pod rz4dami ustawy z dnia
9 marca 1949 r. o pracowniczych ogrodach dziadkowych' Dz U Nr 18, poz llT, kt6r4
uchylono rlelvet z dnia 25 czerwca 1916 r. czyli aktu uchwalonego ptzez Parlament. ogrody
dzialkowe w Polsce, nie rylko w Warszawie, powstawaly i funkcjonujq zgodnie z przepisami
kolejnych ustaw: ustawy z dnia 6 maja l98l r. o pracowniczych ogrodach dzialkowych (Dz.tJ.
nr 85 z 1 996 r., poz. 3 90. z p62n zm.), ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach
dzialkowych. Dz.lJ.22005 r. Nr 169,po2. 1419 i wreszcie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o
rodzinnych ogrodach dzialkowych (Dz.U z 20'14 r. poz 40).

czyz okreslanie istnienia ogrod6w dzialkowych mianem ,,bezprawia" nie jest obraz4
Parlamentu, kt6ry ustawy te uchwalal i Prezydenta R.P. kt6ry ustawy te podpisywal ?
Skoro Zrzeszenie ,,Deketowiec" buduje swojq propozycjg rozwi4zania problemu na
tezie, i2 dekret o ogrodach dzialkowych, nakazywal zakladanie ogr'dkaw dzialkowych na
gruntach przejgtych przez Gming m.st. llarszawy pierwszym dekretem (co nazywa
bezprawiem), byloby logiczne' gdyby bronil swoich praw tam gdzie' jak uwala, doznal

kzywdy, czyli na gruntach objgtych dekretem ,,warszawskim".
Nalezy tu wyjasnii, 2e zgodnie z komunikatem Krajowej Rady Polskiego zwi4zku
Dzialkowc6w, w granicy obowi4zywania dekretu z dnia 26.10.1945 r. polozone s4 102
warszawskie rodzinne ogrody dzialkowe o pow. 669,76 ha (16 203 dzialek). Niespelna 670
hektar6w to dla Zrzeszenia ,,Dekretowiec" za malo. Zrzeszen\e sigga wigc po wszystkie ogrody
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ok l 200 ha gruntu' kt6ry
trzeba bgdzie zwrbcit bylym
zajmuj q ogr6dki dzialkowe ok. 500 ha prawdopodobnie
grunt ok 700 ha tj'
- czyli zapewne im samym, d ,,dekretowcom" liczby
dzialkowe polozone na terente Warszawy, piszqc: ,, Z og|tnej

wlalcicielom."
"Pozostaly
grunt przypada skarbowi
(z
spadkobierc'w
braku
wlalcicieli
brak
7,000.000 m, z uwagi na
wlaicicielem jest Gmina m st'
Partsrwa jako spadkabiercy ustawoteemu arl 93 5 li 3 KC)
na grunl
llarszawa." I coZ z lyrn gruntem poczqt ? C/162'. ,,Grunt ten przeklasyfikov)any
od' 1 000 z! za
budowlany i przeznaczony przez Gming do zbycia za Srednia ceng
wigcej " '
zlwygenerowalby dla miasta kwote w granicach 40 mld' lub

I

m' do 10 000

pomysl jest prosty' Prawowity
Slowem mamy 2r6dlo przychodu ok 40 mld zl A dalej
deketu "warszawskiego" (m'
wlaSciciel gruntow warszawskich, poloZonych poza zasiggiem
poza granice Warszawy na grunty Skarbu
s1. Warszawa) ma przenieSd ogrodki dzialkowe
ie
pahstwa (Zrzeszenie nawet dopuszcza mo2liwoSi kupna takich grunt6w) a grunty w Warszaw
Maj4 byi przeznaczone na
sprzedai po cenach rynkowych. Pieni4dze s4jednak "znaczone" '
Warszawie 8
wypiatg odszkodowan ,,dekretowcom", kt6rzy wspaniaiomy6lnie "oddajq"

miliard6wnadofinansowaniedokofrczeniadrugiejliniimetra.Jednymzargument6wnatzeoz
taka dotyczylaby tylko
tego rozwi4zania jest podkre6le n\e ptzez Ztzeszenie,2e "operacja

iednegomiastawPolscetj.Warszawyimialabycalkowiteuzasadnienieprawne.''.Codo
niego przekonani Oceny
owego ,,uzasadnienia prawnego". chyba tylko sami autorzy sq do
zapewne dokonaj4 wladze
prawnej mo2liwoSci splaty ,,dekretowc6w" znaczonymi pienigdzmi

warszawy,Rz4diParlament.Niejestte2zadaniemsrodowiskadzialkowc6wwykazywante.
bezprawna rodzilaby prawo
2e ,,operacja w jednym mieScie w Polsce" - naszym zdaniem

p,"..d.n,u.BoteZdlaczegoniep6j56dalej?Mozedlugiizobowi4zaniainnychjednostek
wiaScicielom
,a.o.r4du terytorialnego spiacai ze sprzedazy grunt6w wcze5niej odebranych
moze tylko niepo24danych'?
czy uzytkownikom, byle tylko uznai ich za bezprawnych' a

nie byli traktowani
Srodowisko dzialkowc6w upomina sig o nasze prawa' o to by6my
nam r6wnie2' kaZdemu
przedmiotowo. Z mocy kolejnych ustaw, przytoczonych na wstgpie'
urz4dzei' nasadzeft
dzialkowcowi jako osobie frzycznej, przysluguje prawo wlasnoSci

iobiekt6wnauzytkowanejprzezniegodzialce_zatemnaste|dolyczystwierdzenieZrzeszenia
prawo wlasrutlci bylo iest i
,,Dekretowiec": ,,Od czas,w starozytnych dtt rlnia dzisiejszego
" Tego jednak Zrzeszenie - w
bgdzie niewzruszalnym imperaryu'em kazdej osohy .fizycznej
odmienieniu do dzialkowcow - zdaje siE nie zauwaza(

'

Wustawiezdnial3grudnia20l3r.orodzinnychogrodachdzialkowych(Dz.U,z'20|4
prawa uzylkowania
r. poz.40) ustawodawca zawarl przepisy regulujqce zasady ustanawiania
w przypadkach ustawowo
gruntu przez rodzinne ogrody dzialkowe, zasady Iikwidacji ogrod6w
jego czgSci w zwi4zku z realizac'iq
okreSlonych, w tym ,,w przypadku likwidacji ROD lub
pominigto jednak praw
roszczenia osoby trzeciej" czyli roszczeh ,,dekretowych" Nie
dzialkowc6worazslowarzyszeiogrodowych,prowadz4cychrodzinneogrodydzialkowe.do
wejScia w Zycie ustawy'
wskazania nieruchomoScr zamiennej i/lub odszkodowafi. Mija rok od
kt6ratymrazemnieblokujezwrotu,,dekretowcom''wnaturzegruntuuz)tkowanegoprzez
ale dotyczy grunt6w
ogrody dzialkowe. Ten proces ju2 si9 zaczql izapewne bgdzie sig toczyl
obj gtych
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nie przekona ani agresywna postawa'
Pozostajemy w glgbokim przekonaniu' 2e nikogo
Czym bowiem innym od ani takaZ retoryka prezentowana pr zez Zrzeszenie "Dekretowiec"'
j est j e go propozycj a?
zdaniem zrzeszenia- wszecho gamiaj 4ce go bezprawia

w propozycji Zrzeszenta
Mamy tez nadziejg, 2e w|adze Warszawy - gdyby dostrzegly
- b9d4
jakiS zal4zek pomyslu na zdobycie Srodk6w na odszkodowania dla "dekretowc6w"
jakim jest Studium uwarunkowart
pamigtaiy o programowym dokumencie dla stolicy'
Warszarey uchwalone przez Radq m st
i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego t,lLst'
rozwoju miasta przewidziano zachowante
Warszawy. W Studium' w czqsci poSwieconej wizji
(w na1gorszym .azie) Wzeksztalcenie ogrod6w
teren6w zielonych i ochronE przyrody' w tym
developer6w' jak chce tego Zrzeszente
dzialkowych w parki' a nie tereny budowlane dla
Dekretowiec.

podpisano

,,Komisja Warszawska"
ds. regulacji stanu prawnego ogrod6w
warszawskich obj gtych roszczeniami'

||/sklad''KomisjiWarszawskiej,,wchotlzqprzetlstawicieleogrod6wwarszawskichwylonieni
z gronu prczcsdu tYc'h ogrod6v'

sporzqdzila
Anna Truszkowska
lliceprzewodniczqcu
15.01.2015
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