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Warszawa

czlonkowie Delegatury Rejonowej pZD w Griwicach wyra2amy stanowczy sprzeciw wobec,
zaspokojenia roszczeri reprywatyzacyjnych kosztem najbiedniejszego spo.teczedstwa ,czylidziarkowc6w warszawskich Dziarkowcy warsrawscy wnieili ogromny wkfad pracy oraz (rodkdw
finansowych , doprowadzaiqc z opuszczonych , zagruzowanych i w wiQkszo(ci dzikich wysypisk imieci,bez nakfad6w finansowych miasta,dari mieszkarlcom warszawy zierone enklawy,czyri pruca
zurbanizowanego miasta, kt6re sluiq wsrystkim mieszkarlcom.

sq to darmowe nie utrzymanie przez wradze samorzEdowe, tereny zierone miasta na ktdrychwypoczywaiq €le rodziny i mieszkaricy miasta. w zwiqzku z tym nasuwa sie pytanie w czym zawiniridziarkowcy 
'czy 

w tym ze z raniedbanych nieurytk6w iopuszczonych teren6w, przywra€ari mrastu wmozorn€j prary i nakradami finansowym zierone pruca miasta. zaden z dziafkowcdw nie rajmowalbezprawnie terenu, aby mu to odbierai be2 iadnego odszkodowania. Bo decyzje o zakradaniuogfod'w wydawaty urzqdy i samorzEdy miast a czy ich decyzje byiy zgodne z prawem to nie jest winqdzialkowcdw kt.rych sie chce ukarac,tylko za co, za winy ktirych nre oni popetnili ,to samorzadymiast kt6re wydawaty decyzje lub pozwolenia na zakladanie ogrodow muszq sie z tym tematemuporai Nastepne pytanie jakie sie nasuwa, to czy dziarkowcy maja pokryi mirionowe odszkodowaniadla iEdnych wysokich odszkodowa6 w{aicicieri ,przecrei to nie dziatrowcy samowornie
zagospodarowali te tereny ,2agospodarowali ich za zgodq urzqd6w parlstwowych ito nie waine wjakim czasie to siq odbywalo, bo to chyba paristwo jest odpowied?iarne za wydane decyzje orazUstawy kt6re muszq byC realizowane zgodnie z obowiqzu.jqcym prawem.

Jest rzec2e niespornq ie potrzebna jest mEdra Ustawa reprywatyzacyjna ,w kt6rej muszq byd mqdre2asady zwrotu mienia prawowitym wra.cicierom. Are nie moie bye tak aby naprawienie krzywdjednych robic krzywdg drugim, A ze tak siq dzieje to przykrad og.odu w poznaniu gd.ie niewinnidziatkowcy oraz Zwiqzek zapfacii wysokie odszkodowanie nie m-4qc w tym wtny.

Panie Prezydencie stoi pan na straiy prawa iKonstytucji Rzeczypospolitej polskiej, prosimy niepo2w6r Pan aby dziaikowcy warszawy ponosiri koszty i krzywde kt6reJ nie sq sprawcami. Bo decyzje opowstawaniu ogroddw podejmowafy w{adze paistwowe isamorzEdowe ito one sq zobowiqzanienaprawienie krzywd.
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