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Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie
ul. Bobrowiecka 1
00-728 Warszawa

Warszawa, dnia 24.01.2015 r.

Szanowna Pani
Hanna Gronkiewicz

-

Waltz

Prezydent

Miasta Stofecznego WarszawY

STANOWISKO
Krajowej Komisji Rewizyjnei Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w

w sprawie zamiaru likwidacji warszawskich
RodzinnYch Ogrod6w Dziaf kowYch'

sw6j mandat cztonkowie Krajowej Komisji
Rewizyjnej Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w wyra2ajq gtebokie

Spoiecznie wykonujqcy

jej
zaniepokojenie podejmowanymi dziaianiami przez Paniq Prezydent i
urzEdzmierzajqcymidounicestwieniawarszawskichRodzinnychogrod6w
paristwie tad
Dziaikowych. Dzialania takie famiq obowiqzujqcy
konstytucyjny. Przejawia siq to projektem bez kosztowego rozwiqzania
problemu odszkodowari za nieruchomo6ci przyjqte na podstawie dekretu
Bieruta z 1945 roku, poprzez zwrot terenow w naturze'
Nie byioby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie pomysl ich zaspokojenia
poprzez siqganie po grunty zajmowane przez Rodzinne Ogrody Dziafkowe'

w

orzekaz6w medialnych wynika, Le po zaspokojeniu roszczeri
reprywatyzacyjnych lansowana jest koncepcja przeniesienia pozostalych
Rodzinnych Ogrod6w Dziatkowych poza stolicq, aby pozyskane w ten
po
spos6b grunty przekwalifikowad na tereny budowlane i sprzedawai

Z

cenach wolnorYnkowYch'

Nie do przyjqcia jest fakt, 2e wtadze stolicy nie reagujqc, praktycznie
uto2samiajq siq z propozycjami stowarzyszenia,,Dekretowiec" zlo2onymi
do Senackiej Komisji pracujqcq nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej'

,,Dekretowcy" poza proponowanym przejqciem grunt6w zajmowanych
przez Rodzinne Ogrody Dzialkowe, nie przewidujq odszkodowari dla
dziatkowc6w za naniesienia i nasadzenia na dzialkach, ani za
infrastrukturq ogrodowq. Propozycje takie w spos6b ra2qcy naruszajq
konstytucyjnq ochronq prawa wfasno5ci.

Pragniemy przypomniei, 2e Okrqgowy Zarzqd Mazowiecki PZD w
Warszawie zlo2yl do Pani Prezydent 130 wniosk6w o regulacjq stanu
prawnego Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych. Do dnia dzisiejszego nie
wydano 2adnej decyzji prawa uZytkowania na rzecz warszawskich
Rodzinnych Ogrod6w Dziafkowych pomimo tego, 2e te 130 wniosk6w
spefnia wymogi prawne zawarte w art.76 ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych z 13 grudnia 2013 roku!
Prosimy o udzielenie odpowiedzi jak to siq ma do gloszonych przez Paniq
hasel w kampanii wyborczej czy referendum o przestrzeganiu prawa czy
sPrawno6ci dzialania urzqdu?
Pragniemy tak2e przypomnie6, 2e Warszawa jest stolicq wszystkich
Polakdw a na jej odbudowq skiadaio siq cate polskie spoteczeistwo.
Bezmy(lna i niczym nie uzasadniona likwidacja warszawskich Rodzinnych
Ogrod6w Dzialkowych znaczEco ograniczy tereny zielone stolicy i pogorszy
jako6i codziennego 2ycia obywateli mieszkajqcych i przyje2d2ajqcych do
sto licv.

Szanowna Pani Prezydent!

Wyra2amy sw6j zdecydowany sprzeciw wobec propozycji zaspokojenia
roszczed reprywatyzacyjnych kosztem likwidacji warszawskich Rodzinnych
Ogrod6w Dzialkowych. Mamy te2 nadziejq, 2e kuriozalna propozycja
stowarzyszenia ,,Dekretowiec" nie bqdzie miala dalszej akceptacji Pani i
stotecznego urzqdu.
Apelujemy r6wnie2 o bezwzglqdnq realizacjq regulacji prawnej zawartej w
art.76 Ustawv z dnia 13.12.2013 roku w przedmiocie ustanowienia prawa
u2ytkowania dla tych Rodzinnych Ogrod6w Dziatkowych, kt6re spelniajq
wymogi ustawodawcy.
Historia nie wybaczylaby Wam Panie i Panowie, gdyby6cie przylo2yli rqkq
do tak haniebnego pomystu sptacenia zobowiqzari reprywatyzacyjnych
paistwa kosztem dziatkowcdw, kosztem likwidacji warszawskich
Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych.

Niniejsze stanowisko drogq elektronicznq kierujemy r6wnie2 do:
- Prezydenta RP Pana Bronislawa Komorowskiego,
- Marszatka Sejmu RP Pana Radoslawa Sikorskiego,
- Marszalka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza,
- Premiera Rzqdu RP i Przewodniczqcej Platformy Obywatelskiej Pani Ewy
Kopacz,

-

Przewodniczqcej Rady Miasta Warszawa Pani Ewy Malinowskiej-

Gru piriskiej,

- Wiceprzewodniczqcej Rady Miasta Warszawa Pani Olgi Johann,
- Przewodniczqcego Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Warszawa Pana

Jaroslawa Krajewskiego
oraz przesylamy do wiadomoSci:
-Prezesa Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w Pana Eugeniusza Kondrackiego,
-Prezesa Okrqgowego Tarzqdu Mazowieckiego PZD Pana Zygmunta
Kacprzaka.
Z dziaf

kowym pozdrowieniem

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w Warszawie

Przewodniczqca

Maria Fojt
Z-ca Przewodniczqcego Boguslaw Dqbrowski
Z-ca Przewodniczqcego Henryk Tomaszewski
Roman Zurkowski
Czlonkowie: Burzyfski Stanislaw, Dorau Ryszard, Drzewiecka Jadwiga,
Paterek Alicja i Zerba Dorota.

Sekretarz

