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SzanownY Ponie Mdrszolku !

My, dzialkowcy Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego WIRNIK w Warszawie' z

wielkim zdziwieniem przyjqli$my propozycjq rozwiqzania problemu

warszawskich ogrodow dziatkowych prezentowanq przez Stowarzyszenie

,,Dekretowiec" i stanowczo przeciwko takiemu stanowisku protestujemy'

Szczeg6lnie niepokojqcy jest fakt, 2e ,'Dekretowcy" zrleszai4cy bytych

wla6cicieli nieruchomoSci warszawskich, kt6rych grunty zostaiy przejqte na

mocy,,dekretu Bieruta" zaproponowali, aby ogrody dzialkowe w Warszawte

objqte roszczeniami zlikwidowai, wyrzqdzajqc tym samym wielkq krzywdq 18

tysiacom dziatkowc6w i ich rodzinom'

Jawi siq pytanie: Czy do przyjqcia jest, aby wladza' chcqc zadoSiuczynic

bytym wtaicicielom grunt6w krzywdzita jednoczeSnie warszawskich

dziatkowc6w, |udzi w wiqkszosci starszych i biednych, odbierajqc im niekiedY

dorobek calego 2ycia i pozbawiajqc ich ostatniej przyjemno6ci'

Propozycje te pozostajE w sprzeczno5ci z obowiqzujqcq obecnie ustawq o

ogrodach dzialkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku' Wszyscy obywatele majE

prawo byi traktowani przez paistwo r6wnoprawnie' Na podkre3lenie zastuguje

fakt,2edzialkowcyniesqbezprawnymiu2ytkownikamidziatek,2ezostalyone
im przekazane zgodnie z obowiqzujqcymi w6wczas przepisami'
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Bardzo niepokojqce jest to, 2e powy2sze propozycje sq przedmiotem

analizy dokonywanej przez tak szacowny organ jak komisja senacka'

Nale2y sqdzii, 2e rozwiEzanie prezentowane przez 
"Dekretowca" 

jest na rqkq

wladzomWarszawy,kt6reniemusiatybywyplacaiodszkodowaridzialkowcom.
Jest to tak2e uklon w kierunku deweloper6w, kt6rzy dq2q do pozyskania

atrakcyjnych gruntow w stolicy dla swoich, swoiScie pojqtych' partykularnych

interes6w.

Faktem jest, 2e ustawa reprywatyzacYjna, kt6ra w spos6b ostateczny

ustaIizasadyzwrotumieniabytymwtaScicie|omnieruchomoScijestkonieczna.
Nie do przyjqcia jest jednak takie rozwiqzanie, 2e zamierza siq jq uchwalii

uderzajqc miqdzy innymi w 2ywotne interesy dotychczasowych u2ytkownik6w

dzialek.

Zwracamy siq z uprzejmq pro5bq do Pana Marszatka o poparcle

dzialkowc6w i wywarcie wplywu na sprawujqcych wladze' aby wnikliwie

przeanalizowali przedmiotowE sprawQ majqc na wzglqdzie dobro dziatkowc6w i

catego spoteczenstwa. Naszym zdaniem warszawskie ogrody dzialkowe sq

wielkq warto6ciq dla miasta i dalej powinny stu2yi jej mieszkancom'

Pozostajemy z nadziejq, 2e zwyciq2y dobro wsp6lne i poszanowanie prawa'

jakie gwarantuje wszystrim obywatelom Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej'

Z wyrazami szacunku

DzialkowcY ROD Wirnik

w Warszawie
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