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Zdecydowanie sprzeciwiamy siq projektowi zaspokojenia ,,w naturze,, tj. w postaci Brunt6w
na kt6rych zlokalizowane sq warszawskie rodzinne ogrody dziarkowe, roszczed do tych grunt6w
wysuwanych przez bylych wfagcicieli i ich spadkobierc6w, skupionych wok6l stowarzyszenia
,,Dekretowiec".

To bulwersujqcv podstqpny zamach na niewinnych iczqsto biednych obywateli, dla kt6rych
dziafka w rodzinnym ogrodzie dziafkowym, brisko miejsca zamieszkania, jest rajem, oa2E wytchnienia,
naicenniejszym darem.

Prorestu.iemy przeciwko budowaniu dobrobytu na kraywdzie rudzkiei, przeciwko jaskrawej
niesprawiedliwoici i nikczemnosci.

Nie kwestionujemy potrreby zadoJduczynienia poszkodowanym ,,dekretowcom,,, iednaKuwazamy postulowany przez te organizacje spos6b rekompensaty za nieludzki, obiudny ihaniebny.

Zdumiewa nas r6wniei postawa wfadz miasta stolecznego Warszawy, kt6re interpretujqc po
swojemu ustawq o rodzinnych ogrodach dzialkowych, wydaiq decyzje przyznaiace prawo do grunt6w
zaietych przez RoD dra byrych wlaJcicieri nieruchomogci ora2 ceduiq na tych wrafticieri ewentuarne
sptacenie odszkodowad dla dzialkowc6w. To bardzo sprytny, ale nieludzki spos6b pozbycia slqproblemu.

Nowy wlaiciciel gruntu szybko pozbqdzie siQ dzialkowcow - bezkosztowo, a nawet zzarobkiem. Moie wprowadzic wysoka, odplatnq dzieriawq za grunt, kt6ra w kr6tkim czasiespowoduje zadluienie dzialkowc6w- Tak wysokie, ie sami opusrczq rrziafki i nie naleiy wyklucza( iejeszcze bqdE musieli spiacic dlugi dzieriawne.



stowarzyszenie ,,Dekretowiec" drzy do przeiqcia wszystkich RoD w warszawie w -dmach
rekompensaty za utracone nieruchomoJci, Jest to zatrwaiaiqca ibardzo grotna sytuacja. Tymi
Sruntami majq byi zaspokojone roszczenia nawet tych wtaJcicieli, ktdrzy mieli odebrane
nieruchomosci poza obszarem, na kt6rym sq obecnae zlokalizowane rodzinne ogrody dzialkowe.
Pfawd2iwy rozbdjl. Dziatkowcy majq byd przyslowiowym ,,ko2lem ofiarnym,,.

W tym miejscu chcemy zwr6ci6 uwagq, ie nie nale;y zapominad o fakcie, ii nieruchomo{ci
,,dekretowc6w" stanowily w wiqkszogci budynki, kt6fe zostav w czasie wojny doszczqtnie zburzone i
nie byfy nicwarte Ponadto czesto te nieruchomoici byty obciqione hipotekq rubzadruione.

,,Dekretowcy" uwaiaiq, ie uiytkujemy dziatki z naruszeniem prawa itak przedstawiaiq
dziafkowcow. Jest to klamstwo, poniewai ROD-y powstaly z mocy prawa, tegatnie, sE na to
dokumenty. ,,Dekret Bieruta" zostal wydany przez legalnq wtadzg , uznanQ i zaakceptowana pnez cai,
iwiat.

Jednocze(nie wyraiamy zaniepokojenie i zdecydowany sprzeciw podobnym do warszawskich
dzialaniom wladz miasta (rakowa, kt6re w dziarkowcach dostrzegty ir6dro dochodu uchwaraiqc
naloienie d2ieriawy od grunt6w rodzinnych ogrod6w dzialkowych,

Ciqgle nQka siq dzialkowcdw i nie daje nam spokoju. Kiedy to siq wresrcie skoriczy?

Tym listem zwracamy siq do wtadz ustawodawczych i wykonawczych, by nie dopujcily do
uznania iwywyiszenia interesu jednostek nad intetesem spolecznym.

Nie moie byC przyzwolenia na ograbianie inieszczejcie naszej rodziny dzialkowc6w.
Jesteamy solidarni z dziatkowcami warszawy oraz (rakowa, bqdziemy ich wspierac i rarem warczvc I
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