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STANOWISKO

Delegatury Rejonowej w plocku

w sprawie dzialafi prowadz4cych do likwidacji
ogrod6w dzialkowych w Warszawie

czlonkowie Delegatury Rejonowej ozM pzD w plocku, kt6ra reprezentuje 35Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych polskiego Zwi'zku Dzialkowc6w, s4 pelni obaw po
przeczytanru artykulu ,,pomysl na zaspokojenie roszczeh bez pienigdzy,, opublikowanego
dnia 19'12'2014r w dzienniku Rzeczposporita, m6wi4cego o propozycjach stowarzyszenra
,,Dekretowiec", kt6re chce likwidacji ogrod6w bez odszkodowan.

Nadmienii trzeba' 2e rikwidacja warszawskich Rodzinnych ogrod6w Dzialkowycn
odbywa sig obecnie w oparciu o Dekret Bieruta z 26 p.a'dziemika rg45r. Dekret ten mowio tym' ze grunty s4 niezbgdne na odbudowg zniszczonego miasta warszawy. Istotna sprawE\'\ rej kweslii jesr l'akt' i7 wowczas powsraiqce ogrody tak2e stanowily odtworzeniez szczonego miasta warszawy, chociaZ nie byio Zadnej wzmianki o tym w Dekrecie Bieruta.
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Dekret o wlasnosci i u2ytkowaniu grunt6w m.st. warszawy (zwany Dekretem Bieruta)

a takze ustawa z 1949 r umozliwialy powstawanie ogrod6w, kt6re wsp6lnie tworzyly

infrastrukturg stolicy.

wnioskowa6 moznq ze w paristwie polskim dziala sig tak samo, jak dzialala postai

saryry ,,zona Modna" I. Krasickiego. Bohaterka nie kocha m92a, nie szanuje starszych ludzi a

swoim postgpowaniem doprowadza maiqtek mgza do ruiny. Tak wlasnie jest z l g tysi4cami

warszawskich dzialkowc6w, kt6rych sprawa dotyczy i kt6rzy od przeszlo 60 lat dbaiE

wlasnymi rgkoma o tereny Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych, tworz4c w ten sposirb

naturalne oazy przyrody i wspanial4, zadbanq zieleh w swoim miescie. .,Dekretowcy" chcq rm

to odebrai, a przecie2 to dla dzialkowcow - zazwyczaj biednych i starszych ludzi - cary

Swiat, dzigki, kt6remu mog4 uciec od miasta, jednoczednie bgd4c w mieScie.

Delegatura Rejonowa glowi sig te2, dlaczego prezydent m.st. Warszawy unika
wsp6lpracy z okrggowym Zarz4dem Mazowieckim polskiego Zwi4zku Dzialkowcow.
ustawa z 13.12.2013r. jasno m6wi, ze likwidacja Rodzinnych ogrod6w Dzialkowych to
przede wszystkim od strony miasta lub skarbu parlstwa wyplata odszkodowafr
stowarzyszeniom ogrodowym oraz dziarkowcom. wszyscy jestesmy tego swiadomi, 2e s4 ro
kolosalne pieni4dze, na kt6re m.sr. warszawy nie stai. Martwi nas tez fakt, ze zostan4
wyplacone pieni4dze za odszkodowania, a .,Dekretowcy" po odzyskaniu swoich
nieruchomosci oddadz4 za znaczne pieni4dze tereny deweroperom b4d2 innym firmom
budowlanym, aby powstaly kolejne budynki mieszkalne i uslugowe.

,,Dekretowcy" chc4 odzyskai swoje nieruchomoSci likwidui4c 1200 ha ogrod6w
dzialkowych, do czego najwyraZniej przychylaiE sig wiadze m. st. Warszawy. W ten spos6b
doprowadza sig po czgsci do ,,ruiny', rodzinnych ogrod6w dzialkowych, a co za tym tdzie
Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w, niczym przywol ana wy2ej,,Zona modna,,.

W zwi4zku z tym Delegatura Rejonowa Okrggowego Zarzqdu Mazowieckrego
Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w w plocku ma nadziejg, ze pani prezydent wyslucha naszego
apelu i razem z dziaikowcami obroni warszawskie Rodzinne ogrody Dziarkowe.
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