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Szanowny Pan

Eronislaw Komorowski
Prezvdent RP

Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie,
Prezydium okrqgowego Zarzqdu Polskiego Dzialkowc6w w pile zwraca siq do pana
Prezydenta RP z apelem o pomoc dzialkowcom z rodzinnych ogrod6$/ dziatkowych rniasta
warszawy, kt6rzy posiadalE dziaiki na gruntach przekazanych im pod ogrody na podstawie
"dekretu 3ieruta ".

Zwracamy z apelem do Pana Prezydenta, gdy2 za po!rednictwem gazety Rzeczpospolita.
t<tora zanriescila w dniu 19 grudnia 2014 roku artykui pr. "pomysl na zalatwienie roszczenia
bez pienigdzy" dowiedzielilmy siq, ie Zrzeszenie Dekretowiec proponuje rozwiqzai szvbko
problem roszczen bylych wlaScicieli bez koszt6w, za zwrot teren6w ogrod6w dzialkowych
zagospoda rowa nych przez dziaikowc6w na podstawie decyzji ad ministracyj nych polityk6\.v
upadlego ustroju wydanych na podstawie " dekretu Bieruta". proponuiq oni likwidaciq okolo
500 ha ogrodow warszawskich, w kt6rych dziaiki posiada 1g tvsigcy rodzin dziatkowych.
Takie propozycje sq niezgodne z Konstytucjq Rp inikt na to nie reaguje.
l',lie znajdujemy uzasadnienia dla takich propozycji zaiatwienia roszcze6 do grunt6w.
zastanawiamy siq, dlaczego tc wia6nie dziatkowcy, gi6wnie iudzie rnniej zamo2ni rrrajq
zaptacii swym maiqtkiem za brak prawnych rozwiqzari, kr6re zabezpieczq roszczenia ruizi.
klonTm odebrano majqtki po ll wojnie iwiatowej.
Elaczego rarladze naszego Pairtv,Ja nle ieagu.iq na bezpru!\ine propozycje zrzeszenra
Dei<retcwiec rozwiEzanra spra\tuy rcszczen inie dqiq do szybkiegc ustawowego rozwiqzanra
ptoblemovr zwiqzanych z "dekretem Bieruta". Obecnie nacj ustawA reprywatyzacy1nE
rozooczq{y sjq prace w senackiej komlsji usta \,vodawcze1. Z anykuiu wynika, 2e zrzeszenie
Dekrstcwiec w komis]i senackiej forsuje swoje propozycje, prosifiy wiec pana prezydenta 

c,

pod.iqcie dziaiari aby na zaspokojenie roszczei nie likwidowano ogrod6w warszawsxich i

krzywdzono dziatkowc6w. Liczymy na skuteczne dzialania Fana prezydenta, ktore
coprowadzq do dzialania w sprawie iikwidacji RoD przez wiadze Miasta stoiecznegcr
warszawy zgodnie z ustaw,a o RCD z i3 grudnia 2013 roku a nie pcmvslami Zrzeszenra
Dekretcrviec.
Lisi nasz list przesylamy do Marsza'lka sejmu Rp, Marszaika senatu Rp, Rzecznika praw
Obywatelsk;ch, Krajowej Rady PZD oraz parla men ta rzystow Ziemi pilskiel.

Z wyrazarni szacunku
Czlonkowie PrezyCium Okrqgowego Zarzqdu PZD w Pile
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