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STANOIYISKO
Okrggowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w w Opolu

w sprawie dzialai zmiezajQcych do likwidacji warszawskich ogrod6w
dziallkowych

:

Spolecznie wykonuj4cy sw6j riandat czlonkowie Okrggowej Komisji
Rewizyjnej Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w w Opolu zbulwersowani jeste6my

doniesieniami prasowymi o inicjafiie, jakq kolejny raz podjEto nzeszenie
,,Dekretowiec", kt6re z wielk4 determinacjA d4zy do calkowitej likwidacji ogrod6w
dzialkowych w stolicy. Tak kuriozalna propozycja skierowana zostala do Senackiej
Komisji Ustawodawczej, pozostaje z ru2qcej sprzeczno(ci z konstytucyj nq
ochron4 praw.

Propozycje,pekretowc6w" zakladajq bezkosztowe rozviqzanie problemu
odszkodowari za nieruchomo6ci przej{te od obpvateli na podstawie Dekretu
Bieruta z 1945 roku, kosztem ogrod6w dzialkowych.

Szczeg6lnie niepokoj4cy jest fak1, Ze niefortunne propozycje

,,Dekretowc6w" malazly akceptacjQ Pani Prezydent i Jego Urzgdu. Dobitnym tego
dowodem s4 postQpowania zespolu powolanego przez Paniq do wsp6lpracy
z rodzinnymi ogrodami dzialkowymi. Trudno tu m6wi6 o wsp6lpracy skoro jeden z
prominentnych urzqdnik6w, a zarazem', czlowiek zespofu informuje, 2e prawie
wszystkie warszawskie ogrody ulegnq likwid acji, a obrona ogrod6w przed
konsekwencjami wynikaj4cymi z Dekretu Bieruta nie jest priorytetem dla
stolecznych wladz. Wydawalo sig nam, 2e stoleczny zesp6l powola pani po to,
Zeby traktowai siE po partnersku i dochodzi6 do konsensusu. Stalo sig inaczej,
lic4tmy,2e siq to zmieni.

Przypomniei naleiry, 2e ogrody stanowi4 integralnq czgSi stolicy, jako tereny
zielone sfu24 mieszkaricom i naleZy iph broni6, zadba(, o ich dalszy rozw6j,

Warsza

a nie likwidowad.



Z glpbokim niepokojem obserwujemy brak dzialan w przedmiocie realizacji
art. 76 ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach dzialkowych.
Okrggowy Zarzqd, Mazowiecki PZD zloiryl do Pani Prezydent 130 wniosk6w
o regulacjg stanu prawnego rodzinnych ogrod6w dzialkowych. Do dnia
dzisiejszego nie wydana zostala Zadna decyzja prawa uZytkowania na rzecz

stolecznych ogrod6w, zwuQwszy, 2e te wszystkie wnioski spelnily wymogi
prawne. Jak to sig ma do gloszonych przez Paniq hasel w kampanii wyborczej, czy
referendum o wysokich standardach przestrzegania praw4 cry wysokiej
sprawnoSci urzgdu.

Pani Prezydent!

Czlonkowie Okrggowej Komisji Rewizyjnej PZD w Opolu wyrazaj4 sw6j
zdecydowany sprzeciw wobec koncepcji zaspokojenia roszczeh
reprywatyzacyjnych kosztem likwidacji stolecznych ogrod6w dzialkowych i
apelujemy o przestrzeganie i realizowanie regulacji ustawodawcy zawartych w art.

76 ustawy z 13.12.2013 r. o ROD.

Niniej sze stanowisko kierujemy r6wnie2 Jo:
Pana Bronislawa Komorowskiego

Pana Radoslawa Sikorskiego

Pana Bogdana Borusewicza

Pani Ewy Kopacz Premiera

Prezydenta RP

Marszalka Sejmu RP

Marszalka Senatu RP

Rz4du RP i Przewodnicz4cej PO

Pana Euseniusza

Pani Antonina Borori

P olski Zrviilzrrk Dzialkowcirw
Ol<rqgowa Konrrsj.l Rew tzYln a

oI'OLE

Po Zwi
Ptezesa Okrqgowego Zarz4du Opolskiego PZD

Z dzialkowym pozdrowieniem
Czlonkowie OkrEgowej Komisji Rewizyjnej

. PZD w Opolu

Przewodnicz4cy Kazimierz Pabian

Z- ca pi zew o dniczqce go Roman Zurkowski
Sekretarz Boleslaw Wolak
Czlonkowie: Waclaw Zajdel, Stanislaw Dr6Ld2,

Barbara Galadyk, BoZena Kqcka

Dziak

Opole 26 stycznia 201 5 r.


