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Stanowisko w sprawie:obrony warszawskich ogrod6w
dzialkowych.Nie mozemy biernie przyglqdai sig dzialaniom, kt6re nieuchronnie
zmierzaiq do wyrzqdzenia wielkiej krzywdy warszawskich dzialkowc6w.pani
Prezydent swoiq postawq daje pani dow6d nam dzialkowcom,Ze jest pani
yiarygodnym politykiem dla obywateli naszego kraju,Ustawa z dnia 13 grudnia
2013roku o rodzinnych ogrodach dzialkowych (Dz.U.ZO14t.poz.40)dajd nam
poczucie pewnosci,zadowolenia,wielkiej satysfakcji i ze jak ka2dego ranka siq
obudzq bgdq mogli i56 spacerkiem ,lub pojechai na dzialkg by tam milo spgdzi6 czas
po. wielu latach ciq2kiej pracy.Dziaikowcy byli zaanga2owa n i i zdeterminowani w
walce o nowq ustawg.Historia ostatnich lat pokazala 2e dzialkowcv to
sila,determinacja,up6i.Pani Prezydent bez dzialari Sejmu nie poradzi sobie Dekret
Bieruta to potoczna nazwa decyzji 226 pa2dziernika 1945r,na mocy tego dekretu na
wlasno66 miasta przeszly wszystkie grunty w przedwojennyc-h granicach
warszawy Roszczenia byiych wlascicieli dotyczq te2 migdzy innymi teren6w na
kt6rych znajduiq sig Rodzinne ogrody Dzialkowe.Uwazam odwracanie historii i

dekret6w za bezsensowne i niesprawiediiwe.Mimo 2e od zmiany ustroju minqto ju2
25 lat stalinowski Dekret Bieruta wciqz obowiqzuje.A w wigkszo$ci pizypaokow o
odzyskaniu prawa wlasnoSci decydujq w kazdej sprawie iz osobna sqdy i

urzQdnicy.w sqdach toczy siq okolo 800 postgpowah sqdowych i administracyjnychw tego typu sprawach.Coraz wigcej osdb musi pozegna6 sig z ogr6dkiem
dzialkovym,K6ry dla niego jest domem pomocy spolecznej , uzdiowiski6m,super
rehabilitacie. Roszczenia dotyczq 1370 dzialek w warszawie i na Mazowszu to blisko
20 tysiqcy dzia{ek.Je5li prawo nie zostanie zmienione to tereny RoD bgdq musialy
byc przedmiotem decyzji zwrotnych. Dzia.rkowcy zawsze obrywaiq za wszystko ziDekret Bieruta,za inne ustawy i vuywlaszczenia,kt6rych ceiu nie
zrealizowano.Dziafkowcy boiq sig ze ich ogrody zajmq blokowiska.Domagaiqc sig
rownego traktowania stron w postgpowaniu wok6l projektu ustawy reprywa tyzbiyjnej
w spos6b chod trochg obiektywny.Jak mozna zrobi6 biznes zycii sioedijqi
dligl.kowc6w inwestorom prywatnym i deweloperom, Dzialkowcy 
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jakichkolwiek mozliwosci zaprezentowania swoich racji.sytuacja ti oytaoy zupeinie
oczywista gdyby miasto zechcialo rozpatrzye wnioski o ustanowienie dla pZD praw
do gruntu na mocy art.76 ustawy o ROD.
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