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Stanowisko
Ztrzqdu Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego irn. ,,St. Staszica" w pil€
z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie dzialai zmierzaj4cych do likwidacji
Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych w Warsznwie

czlonkowie zarzqdu r uczestnicy posiedzenia w dniu l3 stycznia 20r5 roku w RoD rm
,,St. Staszica" w Pile po zapoznaniu sig z artykulem prasowym w gazecie Rzeczpospolira pr
I>om.vsl na zasptkr4enie roszt'zeh bez pienigtlzl'z dn. 19 grudnia
2014 r. oraz po2niejszvch
publikacjach prasowych prezentujacych dzialania Stowarzyszenia
,,Dekretowiec" zmierzaj4ce c1o
zaspokojenia swoich roszczen kosztem dzialkowc6w poprzez likwidacig rodzinnych
ogrodow
dzra{kowych na terenie warszawy wraram.\- niepokoj i sra:rowczo protestujemy przecirvko
takim rozwiqzaniom prawnym.

Pan Ryszard Grzesiula wiceprezes Stowarzyszenia ,,Dekretow.iec" twierdzi ze dtr
dzialkowc6w nic nie ma za wyi4tkiem tych, ktorzy w wars:rawie uzytkui4 dzialki z naruszenrem
prawa. Zapomnial tylko, ze ogrody dzia.lkowe w warszawie zostaly utworzone przez
owczesle
legalne wladze pansrw-owe na mocy,,dekretu Bieruta" oraz kolejnych ustaw o pracowniczvch
ogrodach dzialkowych za blgdy wladz z tamtego okresu nie moga ponosic
odpowiedzialno3ci dzialkowcy.

Z publikowanvch informacji dowiadujemy sie, ze roszczenia wobec dzialkowc(rw r"v
warszawie kierowane s4 przez w4sk4 grupg ludzi, h6rzy wykupili te roszczenia i nie ma14
nrc

z by\mi wlascicielami. obecne osoby te zrzeszone w Stowarzyszenru
,.Dekretowiec" za wszelka ceng usiluiq przel4{ grunty zajmowane przez rodzinne ogrodv
' dzialkowe by nastgpnie z ogromnvm zyskiem sprzedac je deweloperom
Jest to z*an'
scenariusz, ktory przez szereg lat przewija sig w dziaianiach ro2nych osob i podmiotow
przeciwko dzialkowcom i PZD nie tylko w Warszawie.
wspolnego

Wprowadzenie regulacji pr.awnych wedlus scenariusza Stowarzyszenia .Dekrerorl iec'
doprowadzi do likwidacji rodzinnych ogrodow dzialkowych w Warszawie bcz mozliu
osrr
uzyskania odszkodowania przez dzialkowc6w i pZD za nanresicnia
nasadzenia oraz
i n tia struktu rg ogrodor.,".q stanow.i4c4 ich
wlasno(c

i

'lakie rozwi4zanie bytoby niezsodne
z obowi4zui4c4 ustawa o rodzinnych oqroclach
dzialkorvych z dnia ll grudnia 2013 roku. ktora zobowiqzuje podmior likwiduiacv
cto
odtworzenla ogrodu i wyplat-v odszkodowan

W zwiqzku z powyiszym zwracamy sig z apelem do adresat6w o przedstawienie

swojego stanowiska i podigcie dziarari by prace nad usralv4 reprywatyzacyjnq
prowadzone

przez komisjg senack4 nie spowodowaly naprawienia krzywd
history"rnih korrt.*
kilkunastu tysigcy rodzin dziarkowc6w mieszkar[criw warszawy
wbrew sprawiedriwoici
spolecznej, kt6rej obywatetom gwarantuje Konstytucja Rp.
Stanowisko nasze przesylamy drog4 elektroniczn4 do: prezydenta Rp,
Marszalka Seimu
Senatu, Rzecznika Praw Obywatelskich, prezydenta Miasta Stolecznego
Warszawy,

i

oraz do wiadomo6ci. Okrggowego Zarz4du Mazowieckiego pZD
w Warszawie, Krajowej Rady
PZD i Okrggowego Zarz4du pZD w pile.

Ponizej podpisy czionkow i uczestnikow posiedzenia Zarzadu
ROD

, rru"ru.!1'c

-.
tzlt

.l

t

,r t, r
bt gle

-Qrr -Lz

t az

i

,t^L<- -2L

t*n L'*"

