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SZAIIOWNA PANI PREZYDENT
MIASTA STOLECZNEGO

WARSZAWA

Hama ORONKIEWICZ- W N-TZ
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Szanowna Pani Prezydent, informujemy Paniq, 2e my jako Zarzgd Rodzinnego
Ogrodu Dzialkowego,,OAZA" w Kukowie gm. Suwalki oraz wszyscy
dzialkowcy z naszego ogrodu w pehri solidaryzujemy sig a daialkowcami
skupionymi w 69 warsz&wskich ogrodach &ialkowych w krvestii
niodopuszczenia do ich likwidacji i przekazania teren6w niejednokrotrie
rz€komo darvnym wla$cicielom.

Dlaczego na obecnq chwilg nikt dzialkowoom warszawskim nie powie wprost o
tyEL, ito po przejgciu teren6w pod ogrodatni przez Stowarzyszenie
,pekretowioc" odsprzedane one zostan4 z wielkim qyskiem deweloperom ?

Cryhby byto tylko jedno zasadnicze zalotenie,2e stolica ma byd betonow4
pustyniq bez jakichkolwiek oaz zieloni.

Juk bgd4 sig czud dzialkowcy w wigkszodci starzy schorowani ludzie, kt6rzy
prz,ecic2 odbudowywali stolicg z powojennych zgliszczy kiedy zabierze sig im
ostatni4 rozrywkg w postaci dbania o ten maly skrawek ziemi ?

Szanowna Panil
Uwazamy, 2e dodatkowo szalonym i calkowicie nieaozumiatym pomyslem jcst
pozbawienie jakiegokolwiek prawa do odszkodowani a za vz4dzrrrta i
sasqrlzelia anjduiQce sig na dzialce.

[osimy P,aniq i wszystkie inne osoby majqce decyzyjny wpt] v na tycie miasta
elr wcoad sig z tego pomyslu i nie przekazywac gruntow Stowarzyszcniu
,,Dekretowiec".
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Do wiadomoici:
1) Marszalok Senatu RP

Bogdan BORUSEWICZ
Ul. Ogama99/100
80-826 cdatisk

2) Rzecznik Praw Obywatelskich
ITenaLIPOMCZ
Aleje Solidarno$ci 77
00-090 Vy'arszawa

14 STY. 2e15 13:25 STR.4

Niech ta ziomia pozostanie w dalszyrn uzytkowaniu pnez sprawdzone, solidne
spoleczeristwo jakim sq, dzialkowoy.

opracowane pnzez nall stanowisko przckaanjomy r6wnio2 do Rzeczniks praw
O.bywatclskicb, jak my$limy osobie w gl6wnej miorze powolanej na urzQd po to
aby bronid praw kaidego czlowieks" r6wnie2 i dzialkowca.

Z powatanie,rn i wyrazani szacunku.
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