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Jestem dzialkowcem od kilkunastu lat i nie obca mi jest praca spoleczna na r'ecz
Rodzinnego ogrodu Dzialkowego jak 16wnie2 dla calego Stowarzyszenia ogrodowego.
ljstawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych z dnia 12 grudnia 2013 roku w pieambule
stwierdza m. innymi . . .,,uznaje sig za konieczne zapewnienie darszego istnienia i rozwoj u
rodzinnych ogrod6w dzialkowych, jako stalych element6w infrastruktury gmin, kt6re
powinny byi uwzglgdniane w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszlego
pokolenia". w ostatnim czasie trwala batalia o dobr4 ustawg dzialkow4, kt6ra ochronilaby
dzialki i dzialkowc6w. Bataria byla trudna, ale przedstawiony projekt obywatelski zwycigz.yl,
Sejm przyj4l ustawg to zasluga dziarkowcow. Radosi ieuforia nie trwala dlugo, bo po1awilo
sig nastgpne zagrozenie dla dzialkowc6w i ich altan przez zrq interpretacjg slown?,,altan". '['a
bataf ia jeszcze trwa i mam nadziejg, ze proponowane zmiany prz.ez projekt obywaterski r.r,
prawie budowlanym zostanq przyjgte. Tymczasem trwa nadar nieko6cz4ca sig batalia o
istnienie ogrod6w dzialkowych w porskich miastach a szczeg6lnie w warszawie. pojawilo sig
zagrozenie calkowitej likwidacji ogrod6w dziarkowych w storicy naszego kraju w zwiqzku z.
wyst4pieniem Stowarzyszenia,,Dekretowiec" z wnioskiem o przygotowanie ustawy
zmierzaiqcej do zaspokajania roszczeh os6b wywlaszczonych,,Dekretem Bieruta', przez
f ikwidacig RoD i przeigcie reren6w przez nie zajmowanych. 'r'o nie zwi4zek pZD odebral
wlascicielom nieruchomosci to panstwo i paristwo winno zaspokoii roszczenia w4skiej grupy
spolecznej nie przez zabor mienia tysigcy os6b, ktorzy dzia\afi w dobrej wierze i niemal4.y.n
zadnego wpiywu na decyzje podejmowane w przeszloSci przez organy 6wczesnego panstwa.
Nie mo'e byi tak, aby kosztem dzialkowc6w i ich rodzin byly pozyskiwane grunty i srodki
llnansowe na zaspakajanie roszcze| przede wszystkim dewelope16w, kt6rzy wykupiri
roszczenia dekretowe Bezpardonowe dzialania ,,Dekretowcriw" mog4 sprawii, ze sworc
dzialki utraci az 18000 stolecznych dzialkowc6w iich rodzin. Mam nadziejg, zc takis
dzialania zmierzaiqce do zlamania prawa nie znajd,q uznania w Senacie, * kt6ryn. tr*oy4
prace nad ustawq reprywaty zacnn4.
Apelujg. by pozostawii ogrody warszawskie w spokoju, bo zostaly zbudowane przez rudz,i i
dla ludzi, a sluz4 pokoleniom mieszkanc6w naszej storicy. Rodzinne ogrody Dzialkowe
zlokalizowane na terenie miasta warszawy nie wymagai4 nakrad6w finansowych budzetu
mlasta na ich utrzymanie bo to dzialkowcy za wlasne srodki finansowe stwarzai4 dra storicy
zielone pluca bo betonowa Warszawa nie jest atrakcyjna dla turystow i pozostalej grupy
mleszKancow.


