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Szanowna pani

Hanna Gronkiewicz-Waltz
prezydent m.st. Warszawy

Szanowna Pani Prezydent!

Czlonkowie prezydium Okrqgowego ZarzEdu polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w w
Gdarisku wraz z Przewodniczqcym Okrggowej Komisji Rewizy jnej pZD, wybrani w
demokratycznych wyborach i wykonujqcy spolecznie swoje obowiqzki, reprezentulqc
227 RoD funkcjonuiqcych w naszym okrqgu stwierd zaiq, ie sp6r o tereny ogrod6w
dziatkowych w warszawie budzi wiere kontrowersji a takie nasz sprzeciw wobec
poczyna{ wtadz miasta, kt6re nie odcina sig od pomysldw stowarzyszenia
,,Dekretowiec".

Zdajemy sobie sprawg, ie u podroia tych dzialarl re2y probrem roszczeri byrych
wtaicicieli grunt6w i nieruchomoici w warszawie. stqd powoiywanie siq na koniecznosc
anulowania dekretu Borestawa Bieruta lub zrekom pensowa n ia roszczefi materiarnych
bytych wiaicicieli.

owczesne w{adze pafistwa niezare2nie od ideorogicznych ocen byry wradzamr
legalnie istniejEcego paristwa uznawanego przez miqdzynarodowq spolecznodi.

Warto dodai, 2e 6wczesne wladze podjgly te2 legalnq decyzjq o odbudowre
stolicy rozstrzygaiqc w ten spos6b sp6r czy warszawq nale2y odbudowai czy pozostawii
jako pomnik - symbol tragicznej w skutkach ll Wojny Swiatowej.

No mocy decyzji 6wczesnych wradz to caty Nor6d odbudowywdr storicq porski.
Sciqgano z gruz6w innych miast materiaty budowtane do Warszawy, organizac1e

m{odzieiowe organizowaty hufce pracy a ponadto nakazano mniej rub bardzrel
dobrowolnE zbi6rkq pieniq2nq odciqgajqc z wynagrodzeri osobowych sktadkf na
Narodowy Fundusz Odbudowy Stolicy!

Ostatnim obiektem wa2nym dla stolicy odbuoowanym przy o96lnopolskim
zaanga2owaniu spolecznym, w tym finansowym byi Zamek Krolewski.

Zaspokaja.iqc roszczenia bylych wfaicicieli nale2y uwzglqdnii, 2e wloicicielem
znocznej czqrci worszowy jest care sporeczertstwo a wiqkszo6i obiekt6w zostara
odbudowana decyzjami tej samej wiadzy, ktdrej jednym z przedstawicieri byi B. Bierut.w zwiqzku z tym ndteiy uwzglqdnii tokie roszczenia tych obywoteri lub ich
spodkobierc6w, kt6rzy materiarnie a tokte nieoplaconq prctcq wspomogari budiet
miastd w odbudowonie Worszowy z powojennych ruin.

Warto wziqi pod uwagq, 2e nie jest zbyt skomplikowanym powotanre
srowarzyszenia tych os6b a wirdd nich tak2e dziatkowcow I wystEpienie na droge



sqdowE, aby wraz z roszczeniami wynikajAcymi
rozpatrywad takze roszczenia tych, ktorzy dziatali
dekretow wladz 6wczesnego paristwa I

Szanowna Pani Prezydent!

z podwa2anego dekretu Bieruta
na rzecz realizacji tego i innych

Logicznie rzecz ujmuiqc roszczenia bytych wta(cicieri nie powinny byi rearizowane
w 2adnym wypadku kosztem warszawskich dzialkowc6wl

Zwracamy uwagq, 2e obecnie obowiqzujqc4 ustawq o rodzinnych ogrodach
dziaikowych uchwarir sejm Rp przy akceptacji Rzqdu, w kt6rym pratforma obywaterska
ma wiqkszo6d i zar6wno obywatere a tym bardziej samorzqd terytoriarny w zgodzie z
Konstytucj? RP majq obowiqzek dziatai zgodnie z duchem i literq prawa.

Nasze stanowisko drogq elektronicznE kierujemy tak2e do:
- Prezydenta RP pana Bronistawa Komorowskiego,
- Marszalka Sejmu Rp pana Radostawa Sikorskiego,
- Marszalka Senatu Rp pana Bogdana Borusewicza,
- Premiera Rzqdu Rp pani Ewy Kopacz
oraz przesytamy do wiadomodci:
- Prezesa Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w pana Eugeniusza Kondrackiego,
- PrzewodniczEcej Krajowej Komisji Rewizyjnej pZD pani Marii Foit.

Z dziatkowym pozdrowieniem

Czlonkowie Prezydium OZ pZD w Gdarlsku

Czeslaw Smoczyriski
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Czlonkowie:
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Rewizyjnej PZD w Gdarisku

Maria Domalewska :;3q; ia.,. ii-
Mieczyslaw Kamiriski
Klaus Kosowski
Jan Kowalski
Wojciech Pera.

Przewodniczqcy
Bogusfaw Dqbrowski


