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STANOWISKO

w sprawie: zamierzei ,,Zszeszenia Dekretowiec" odnoSnie likwidacji ogrod6w

dzialkowych w Warszawie.

W imieniu dziatkowc6w z Rodzinnego Ogrodu Dziafkowego,,Malinka" w

Suwalkach protestujq przeciwko planowanej likwidacji warszawskich

rodzinnych ogrod6w dzialkowych przekazanych dzialkowcom na mocy "dekretu

Bieruta".

Po zapoznaniu siq z artykulem- ,,pomysl na zaspokojenie roszczefi bez

pleniqdzy" opublikowanym w dniu 19 grudnia 2014r. w Rzeczypospolitej

stwierdzamy, 2e propozycja ,,Dekretowca" jest nie do przyjqcia przez wszystkich

dzialkowc6w w kraju.

Zrzeszenie proponuje likwidacjg wszystkich warszawskich ogrod6w

dzialkowych, miqdzy innymi grunty o okolo 500 ha na kt6rych sq rodzinne

ogrody dziatkowe wydai bytym wtaScicielom lub spadkobiorcom, pozostate

ogrody do kt6rych nie zgtaszajq sie spadkobiercy ( o okoto 700 ha) przenie6i

poza stolicq, a pozostale po ogrodach grunty przekwa lifikowai na budowlane i

sprzeda6 developerom,

12 5T\. 2@15 14: 14 ETR' 1

oD .:



0D.: NR FAKSU :8?5662965 r2 sT't. 2Ar5 L4:15 5TR.2

Naleiy zauwa2yQ Le,,Zszeszen ie Dekretowiec" przedstawia jed nostro nne

zalatwienie istniejacego problemu - wszystko dla byfych wta6cicieli lub

spadkobierc6w, za6 dla dziatkowc6w nie ma iadnej propozycji. Nie proponuje

siq 2adnych odszkodowari dziatkowcom i Zwiqzkowi pomijajEc fakt, ie
nasadzenia, urzEdzenia i obiekty znajdujqce siq na dzialce, wykonane lub

nabyte ze $rodk6w finansowych dziatkowca, stanowi4 wtasnoSi dzialkowca.

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 o rodzinnych ogrodach dzialkowych przedstawia

sytuacje w kt6rych moina zlikwidowai ogrody dziatkowe oraz jakie obowiqzki

ciqiq na podmiocie likwidujqcym.

Uwaiamy, 2e projekt likwidowania skutk6w ,,projektu Bieruta" jest niezgodny z

Ustawq zasadniczQ iUstaw4 z dnia 13 grudnia 2Ot3 r, o rodzinnych ogrodach

dzialkowych.

Niepokoj4cym zjawiskiem jest takie to, 2e kwestie zawarte w propozycjach

,,Zszeszenia Dekretowc6w" zostaly podjqte przez Senackq komisjq, kt6ra

prowadzi prace nad Ustawq reprywatyzacyjnq w Warszawie,

Mamy nadziejq, 2e wtadze Warszawy nie bqdq kierowaty siq jedynie

aspektem ekonomicznym, ale takie wymiarem spolecznym tego problemu,

Wyraiamy przekonanie, ie pomysl ,,Dekretowca" nie znajdzie uznania senatu

RP pracujqcego nad ustawq reprywatyzacyjnQ i nie dojdzie do wyrzucania

dziafkowc6w i ogrod6w dzialkowych z Warszawy.

Z powaianiem

W imieniu dzialkowc6w
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Do wladomo5ci:

U KRPZD w warszawle

2l PrezesOZP PZD w Bialymstoku


