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Szanowna panl prezydent 
t

Dzisiejsze posiedzenie czronk6w okrqgowego zazldu sr4skiego pZD sta,ro sigokazJe do zabrania glosu w sprawie problem6w z .jakjmi zmagajq sjg ogrody i ichuzytkownicy Mimo, i2 nasze ogrody oddalone sE od warszawskich ogrod6w o kirkasetkirometr6w lo czujemy sie zanaepokojeni sguaciq iaka q/twotzyra sie w zwiqzkuz roszczeniem os6b. kt6re domagajq sie zwrotu grunt6w za sprawE ,Dekretu Bierula,. Tymbardz'ej jest dra nas burwersuiqce stanowisko stowarzyszenia ,,oekretowiec,,, kt6re zamierza
rikwidowac warszawskie ogrody, by zaspokoic roszczenia os6b kt6re niejednokrotnie nie sqzwjqzane z bylymi wtaicicielami, a prawo do roszczenii
mrlionowe zyskt. 

P' qvre uv I ustt';zenla po prostu odkupuiq, liczqc na

Ogrody w lak du2ym miescie jakim jest Warszawa sq niewqtpliwie potzebne zar6wnodra dzia{kowc6w ,ak i samego Miasta, bowiem trudno wycenic ich wartose w zwiqzkuz funkcjami jakie pernia dra ekorogii, ochrony srodowiska i samego wygrqdu Miasta. z tycnteren6w kozysraiE tysiace mieszkadc6w pani Miasta dlatego tez wladze powinny robi6wszystko by te rereny uchronid pzed rikwidaciq. Akurat my dziarkowcy ze srqska dobzewiemy co ta znaczY wielka aglomeracia obejmu,qca zwane mrasta, w kt6rych kawaleKzrelonej ziemi jest niezwykle cenny.

Szanowana pani prezydent 
t

wszyscy dzialkowcy przez dziesiEtki rat wtozyri ogrom pracy w ogrody dziarkowe,kt6re dzisiaj sq p,gknymi oazami ziereni, takimi samymi jak ogrody w rozwinietych krajachEuropy Zachodniej' Draczego akurat porska rikwiduiec ogrody w tak niesprawiedriwy spos6b,

'(osztem 
tysi*cy obywateri chce si€ zaspokoic roszczenia , grupy osob nowobogackich nrezawsze zwiqzanych z byrymi wra6cicierami . wiezymy, 2e ten probrem da sie rozwiEza6 winny spos6b chroniqc ogrody pzed likwidaciq. p'eciez anr dzialkowcy ani ogrody nie sqwlnnr te1 sytuacji a tym bardziej nie mogq odpowiadac za brqdy porityczne naszego paAstwa.

Katowice, dnia 30.01.201 5r.



-: 
Dlatego tez dalej bgdziemy sig payglqdac poczynaniom wladz m.st. warszawy znadzieiq, 2e odetnq sie od zamysr6w rikwidacji ogrod6w dziarkowych.

Z wyrazami szacunku
Pzewodniczqcy Komisji Wnioskow i Uchwal
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