
wlasciciele tych grtlnt6w dzisiaj nie zy.i4. Ich spadkobiercy czqsto przebywaj4 za granio4 na state lLrb
s4 urzqdzeni rv kraju kosztelll Panstwa iswojel pracy. W wielu przypadkach dochodzi do wyrupu r.oszczcri
itakie rnanipulowanie prawem. by osiqgnq6 wiado'ry skutek. .iak up. w poznaniu . gdz.ie k(rs.zry z.it
bezuntowne korzystanie gruntu przekraczaly kilkana$cie tazy warto6i sarrego gruntu, kt6r.y .ale2al,
zwr<icii.

List Otwarty
Dzialkowcfiw Okrggowego Zarz4du pZD w Szczecinic

z. dnia 12 stycznin 200 | 5 roku
do Senatorow Rzeczypospolitej Irolskici

w sprawie zgloszonego projektu zaspokajania potrzeb gruntnmi rodzinnych ogrod6rv dzialkowych

Dzialkowcy przejrnowali grunt we wladanie na podstawie obowi4zujqcego pLawa. prarvo to.
stanowione bylo przez Pafistwo,

Obecnie zrodzil sig pomysl zgloszorry przez Stowarzyszeuie
w Warszawie zaspokoic roszczenla.

,,Dekretowiec". by likwidu j4c ogrltll

Dlaczego dzisiaj. pod rzqdani innego prawa
zobowiqzanego do zaspokajania rch roszczen?

malq oierpiec dzialkowcy inie bpdzic poclnriolrr

f"7l p7rc< (.',.n r t, /,toJeu

'[yle zienri ju2 zostalo wyprzedane clla [o2nyr,h podmrot6w. I)laczego panstwo nie ponry al0
o zaspokojeniir roszczei wtedy, gdy wszystko bylo w rqkach pa6stwa,? Stalo siq .jednak inaczej.
Dopuszczono do dzikiei prywaLyzac.ii, r62nych kombinacji i manipulaoji, a g(ly pozostala1edynie wlasn.Si
konrunalna, szuka siE drogi do zadysponowa'ia tq wlasnodciq. G<1zie byli pomysrodawcy, 

'gdy 
byry zmiany

ushoiowe? zgloszenie takiego pornysru po 70-u ratachjest niedorzeczne iszkodriwe.
Dzisiaj nikt nie staje w obronie dzialkowc6w, pornimo 2e istniej4 instytucje do tego zobowi4zanc

mipdzy innymi Rzecznik Praw Obywatelskich, krory nie dostrzega problenru inie widzi cila siebic roli.
Dlaczego w sprawie poznariskie.j nie zablal nawet glosu w obronie dzialkowc6w, kt6r.zy sq w tei sprawic
najmniej winni? czy dzialkowcorn pozoslaje jedynie warka obronna w rarnaoh swojego ,,u*nrryrr.n,u
PZD, kt6ry powiltien zajnrowai sig ogrodami i ich doskonalenienr, a nie ciqgle o<i iwierc wrekLr odpierac
ataki'?
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