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Hanna Gronklewicz-Wal|I
Prerydent m.st. Warszawy
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Sza now n a Pa ni Prczyde nt !

Prezesi Zarzqd6w Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych i PrrewodniczEry KomisJi

Rewizyjnych ROD zlokalizowanych na terenie Miast iGmin Okrqgu 6dariskiego Polskiego
Zwiqzku Dzialkowc6w, :ebrani na spotbniach szkoleniowych w dniach 20-23 stycznia 2015 r,
z wielkim niepokojem przyimujq do wiadomoici zamierzenia stowarzysrenia ,,Dekretowiec" ,

kt6re chcqc zaspokoii swoje rosrczenia wynikajqce z dekretu Eieruta, podejmuje drialania
zmierzajece do likwidacji Rodzinnych Ogroddw Dzia{kowych na terenie Miasta Stolecznego
Warszawy.

Uzyskane w ten spos6b tereny, majE byi wykorzystane, jako rekompensata
pokrzywdzonych Dekretem, zai pozostala czeia przekazana pod zabudowq, czyli
deweloperom i innym podmiotom dysponujqcym kapitalem.

Po tym, jak dzialkowcy polscy doprowadzili do uchwalenia pnez Sejm RP

Obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD oraz spowodowaniu zajqcia sie pr:ez Sejm RP takie
Obywatelskim Projektem Ustawy,,Stop rozbi6rkom altan" liczyli$my,2e wreszcie dane nam
bqdzie spokojnie gospodarzyi na dzieriawionych w ROD dzialkach, wypoczywai w ciqgle
rozwiialqcych siq ogrodach i cieszyi siq z uzyskiwanych plon6w oraz kontaktu z natura.

Kolejny, tym razem zamiar stowarzyszenia ,,Dekretowiec", kt6re usifuje kosztem
polskich dzialkowc6w raspokoif swoje roszczenia, nie baczqc na to, ie robiq wiqks?Q krzywdg
ogrodom i ogrodnictwu dzialkowemu uwaiamy za jawny zamach na naszE Ustawq o ROD.

Zwracamy 5ie, :atem do Pani Prezydent i pozostalych adresat6w, aby wykorzystujqc
majestat sprawowanych urrqd6w, nie dopuicili do uchwalenia nowei ustawy
reprywatyzacyjnej ze szkoda dla wielu mieszka6c6w stolecznego miasta Warszawa.
Inic.iatywa stowarzyszenia ,,Dekretowiec" w jawny spos6b dEty do likwidacji ogrod6w, p6ki,

co na terenie Warszawy, a na to czekajq tylko inne miasta iich samorzqdy, aby pod
jakimkolwiek pret€kstem uczynia to samo,

Nie wyobr:!amy sobie, aby wladra ustawodawcza wystEpila przeciwko dzialkowcom i

ogrodom na terenie Warszawy, bo obawiamy sie, ie podobny los moie spotkad ogrody w
innych miastach.

Informujemy adresat6w naszego wystEpienia, 2e dzialkowcy sprawy tei nie
odpuszcza, bo zdajemy sobie sprawq, ie iest to kolejny zamach na ogrody, kt6re stanowiq
lakome kqski dla os6b nam przeciwnych.

Je2eli zostaniemy zmuszeni do walki o nasze prawa i ogrody, polscy dzialkowcy
zrzeszeni w Stowarzysreniu Ogrodowym Polski Zwiqzek Dzialkowc6w, przystapiq do kolejnej
walki, bo jeste3my w niej zaprawieni.



W naradach szkoleniowych brato udzial lqcznie 309 Prezes6w ROD i PrzewodniczQcych

Komisji Rewizyjnych ROD.

Z dzialkowym pozdrowienie m

Z upowainienia Prezesr5w Zanqd6w ROD i Prrewodniczqcych Komisji Rewizyjnych ROD

Okrqgowej Rewizyjnej PZD

Otrzymujq:
- adresot,
- Marszalek Sejmu RP Pan Radosfaw Sikorski,
- Marszalek Senatu RP Pan Bogdan Borusewicz,
- Premier Rzqdu RP Pani Ewa Kopacz.

Do wiodomoici:
-Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki,
-Prezes Okrqgowego Zarzqdu Mazowieckiego PZD Pan Zygmunt Kacprzak,

-Przewodniczqca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt.
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