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Polskiego Zw iqzku Dzialkowc6w

w sprawie zamiaru likwidacji warszawskich

Rodzinnych 0grod6w DzialkowYch

Szanowna Pani Rzecznik!

okrggowy zarz4d Mazowiecki Polskiego zwiqzku Dzialkowcow w trosce

o los warszawskich RoD zagrozonych roszczeniami zwiqzanymi z ,,dekretem

Bieruta", stanowczo protestuje przeciwko propozycji stowarzyszenia

,,Dekretowiec", aby ogrody zlikwidowai bez odszkodowari lub przeniesi je

poza warszawg. ,,Dekretowiec" zrzeszajqcy bytych wlascicieli nieruchomo(ci

warszawskich, kt6rych grunty zostaly przejgte na mocy ,,dekretu Bieruta" dg2y

do odzyskania rzekomego dziedzictwa twierdz4c, 2e dzialkowcy i ogrody

funkcjonujE bezprawnie, a likwidacja ogrodow pomoze uchronic wladze miasta

przed bardzo kosztowymi odszkodowaniam i.

Prezentowana przez ,,Dekretowca" pozorna troska o bud2et Warszawy,

kt6rej wladze zobowi4zane s4 do wyplaty odszkodowafi za likwidacjg ogrod6w

ma byi pretekstem do likwidacji 69 RoD, aco za tym idzie do pozbawienra

dzialek l8 tysigcy dzialkowc6w i ich rodzin w Warszawie'

Stanowczo stwierdzamy, ze nigdy nie bqdzie zgody na to, by wladze

warszawy chc4c wynagrodzid szkody bylym wla6cicielom grunt6w, krzywdztly



jednocze6nie dzialkowc6w. Pamigtajmy, 2e dzialkowcy nie sE bezprawnymi

uZytkownikami dzialek, nie wzigli ich w u2ytkowanie samowolnie, a otrzymali

je na mocy obowi4zuj4cego w6wczas prawa.

Rozwi4zanie proponowane przez ,,Dekretowca" jest na rgkq wladzom

Warszawy, kt6re nie musialyby wypiacai odszkodowafi dzialkowcom. Jest to

tak2e uklon w kierunku wszystkich podmiot6w, ktore nie sq spadkobiercami

wla6cicieli grunt6w, a po prostu wykupily roszczenia i dqzq do pozyskania

grunt6w w stolicy.

Szanowna Pani Rzecznik!

Uwa2amy i dajemy wyraz przekonan\u, 2e pai.rstwo kieruj4ce sig

zasadami demokracji nie moze promowad jednej grupy obywateli kosztem innej.

slabszej i liczniejszej. Prawa wlascicieli do ich spadkow i dziedzictwa sq

oczywiste, ale brak ustawy reprywatyzacyjnej w naszym kraju nie moZe

krzywdzi( blisko dwudziestotysigcznej grupy dzialkowc6w' czyli obywateli

Polski i mieszkai.rc6w Warszawy.

Apelujemy do Pani Rzecznik o poparcie dzialkowc6w i pomoc w

podjgciu skutecznego dialogu z wladzami Warszawy, aby interes w4skiej grupy

,,dekretowc6w" nie byl osiqgany kosztem tysigcy dzialkowc6w' Wierzymy' 2e

zwy ciE|y zdrowy rozs4dek, zasady sprawiedliwoSci spolecznej i 2e wartodc

spoleczna i przyrodnicza ogrod6w dzialkowych zostanie w koficu postawiona

ponad rynkow4 wartoS6 gruntow'
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