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STANOWISKO

w sprawle obrony rodzinnych ogrod6w dzlafkowych w Warszawle.

Dziatkowry iogrody dzlafkowe w polsce znaJduJq siq przez cafy czas w
stanie nlepokoju, z przyczyn od nich niezaleinych bezpleczefistwo prawne jest
wciqi zagroione.

ostatnio do llkwldacji ogrod6w dzlafkowych w celu zaspokojenla roszczerl
odszkodowawczych z tytulu przeiqtych nieruchomosci na podstawie,,dekretu
Bieruta z!945 r." przystqpili byli wla$ciciele i spadkobiercy zorganizowanl w
,, Zeszenlu Dekretowlec", 2qdajq oni odszkodowari zrealizowanych w naturze.
,, Dekretowcy" zakfadaJq ltkwidacjg wszystklch ogrod6w dzialkowych w
Warszawie, z czego majq by6 zaspokoJone lch roszczenla, a pozostale ogrody
proponujq przenledC poza Warszawq.

Wolne grunty po likwidacji ogrod6w proponujq przekwallfikowaC na
tereny budowlane I sprzedad deweloperom. Sprawq odszkodowafi traktujq
jednostronnie, wszystko dla Zszeszenia , natomiast dztafkowcom i

stowarzyszeniu ogrodowemu PZD nie proponuiq iadnych odszkodowafi, za icn
wtasne mlenle.

Dzialkowcy z suwalszczyzny, okrggu podlasktego i caleJ polskl nle
zgadzai1 siq na takl spos6b rozwiqzania tego problemu.

Wszyscy ostro protestujemy i poteplamy takie dilalania, UwEramy,
le dzialania w teJ sprawle sq niezgodne z ustawq zasadnlczq l ustawe z dnia 13
grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach dziatkowych.

Dzlaikowcy z zagroionych ogrod6w w storicy, pamiqtajcie, ie Jesterimy
z Integrowanl z Waml i razem bqdziemy walczyd w waszej obronie.
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Nlepokojqrym jest takie to, li kwestle zawarte w propozycjach
,,Dekretowca,, zostaly podJete przez senackq komlsJq, kt6ra prowadzl prace nad
Ustawq rep rywatyzacyJnq.

Mamy nadzleJe, ie senatorowie pracujqry w Komisji
Ustawodawczej nad projektem Ustawy reprywatyzacyj nej dostnegajq Jak
dramatyczny los dzialkowcom chce zgotowad,,zszeszenie Dekretowrec,, i nre
dopuszczq do pokrzywdzenlawarszawsklch dziafkowcdw.

Miejmy takie nadzlejq, ie wladze Stolicy nie bqdq kierowaly siq
jedynie aspektem ekonomicznym, ale wezmq gtqboko do serc wymiar
spoleczny ninlejszego problemu.

W obliczu ciqgtych zagroieri o przyszlo6d polsklch ogroddw, tylko
Jedna duia organizacja - Stowarzyszenle Ogrodowe polskiego Zwiqzku
Dziafkowc6w ma szansQ na skuteczne reprezentowanie naszych interes6w,
Dzlalkowcy bqdlmy razem I
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