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Warszawa, dnia 04.02.201.5 r.

STANOWISKO
Krajowej Komisji Rewizyjnej

i

Przewodniczqcych Okregowych Komisji Rewizyjnych
Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
u, sprawie dzialafi zmierzajacych do likwidacji warszawskich

Rodzinnych ogrod6w Dzialkowych.

Czlonkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej i PrzewodniczEcy Okrqgowych Komisji
Rewizyjnych Polskiego Zwiqzku Dziatkowcdw spolecznie wykonujEcy swoj
mandat, obradujqcy na wsp6lnej naradzie szkoleniowej w dniu 04 lutego 2015
roku wyra2ajq zaniepokojenie doniesieniami prasowymi zamieszczonymi na
portalach internetowych, a dotyczqcymi propozycji stowarzyszenia
,,Dekretowiec" rozwiqzania problemu odszkodowah za nieruchomo5ci przejqte
na oodstawie dekretu Eieruta z 1945 roku.
Propozycje bez kosztowego rozwiqzania problemu odszkodowari,,Dekretowcy"
widzq w Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych proponujqc przyslowiowQ ,,lekkE
rqkq" likwidacje 8O o/o warszawskich Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych. Tak
kuriozalna propozycja skierowana do Senackiej Komisji Ustawodawczej
pozostaje w ra2qcej sprzecznoSci z konstytucyjnq ochronq prawa oraz regulacjq
prawna zawartQ w Ustawie z L3 grudnia 2013 roku o Rodzinnych Ogrodach
Dzialkowvch.
Zaspokojenie roszczefi reprywatyzacyjnych kosztem warszawskich dziaikowcow
bez 2adnego odszkodowania zardwno dla dzialkowcow jak i Stowarzyszenia
Ogrodowego Polski Zwiqzek Dzialkowc6w, jest niczym innym jak bezprawnq
grabie2q

!

Z calq stanowczo(ciq przypominamy, 2e w 6wietle obowiqzujqcej Ustawy

jak i w

poprzednich nasadzenia, urzqdzenia i obiekty znajdujqce siq na dziaice,
wykonane lub nabyte ze Srodk6w finansowych dzialkowca stanowiQ jego
wlasnoii. Wtasnoii podlegajqcq konstytucyjnej och ronie
Bardzo niepokojqcym i nagannym jest zachowanie Prezydenta stolicy ijego
urzqdu, kt6rzy uto2samiajq siq z propozycjami ,,Dekretowc6w"., o czym dobitnle
I

i

fakt brak jakiejkolwiek reakcji na ztoienie przez Okrqgowy Tarzqd
Mazowiecki PZD ponad 130 wniosk6w w trybie art. 76 Ustawy o ROD z

Swiadczy

73.72.2Ot3 roku dotyczqcych regulacji stanu prawnego Rodzinnych Ogrod6w
Dzialkowych (wyda nia decyzj i prawa u2ytkowa nia ).
W okresie obowiqzywania nowej Ustawy o ROD Prezydent Warszawy nie
r ozpatrzyl 2adnego wn iosku !
Puste obietnice Pani Gronkiewicz-Waltz sktadane przed kolejnymi wyborami sq
jak wata cukrowa stodkie, rozdmuchane
siq okazuje zupefnie
bezwarto5ciowe!
Prezydent Warszawy, a takie,,Dekretowcy''zapomnieli, 2e miasto spetnia wiele
funkcji. Przestrzei miejska nie sktada siq wyfqcznie z kamienic do odzysku, ale
takie z teren6w tak zwanej,,zieleni urzqdzonej", czyli park6w, skwer6w i
Rodzinnych Ogrod6w Dziaf kowych.
Likwidacja Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych w Warszawie, bez kosztowych dla
samorzqdu teren6w zieleni, znaczEco pogorszy warunki egzystencji, jakoici
codziennego iycia i zdrowia nie tylko mieszkaicom stolicy.
Warto w tym miejscu przypomnied, 2e Warszawa jest stolicq wszystkich

-

ijak

Polak6w.
Czlonkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczqcy Okrqgowych Komisji
Rewizyjnych Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w wyraiajq sw6j zdecydowany
sprzeciw wobec propozycji zaspokojenia roszczeft reprywatyzacyjnych kosztem
likwidacji warszawskich Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych apelujemy do
adresat6w naszego wystqpienia o spowodowanie odrzucenia przez wtadzq
ustawodawczq w catosci propozycji stowarzyszenia ,,Dekretowiec" w ramach
przygotowywa nego projektu ustawy reprywatyzacyj nej dla miasta Wa rszawy.
Tak nikczemne dzialanie stowarzyszenia ,,Dekretowiec" i Prezydenta Warszawy
odbieramy jednoznacznie, jako kolejnq walkq z ogrodami dziatkowymi, kt6ra

i

godzi

w

ideq spoteczeristwa obywatelskiego stanowiqcego fundamenty

demokracji.

Naprawianie historycznych krzywd popnez krzywdzenie dzialkowc6w jest
karygodnym famaniem obywatelskich praw zagwarantowanych w Konstytucji
naszej Ojczyzny.
Dzisiaj dotyczyd ma to warszawskich dziatkowc6w a jutro moie dotknqd
dzialkowc6w z innych miast.
Na takie dziatania nie ma i nie bqdzie nigdy zgody polskich dzialkowc6w!

Niniejsze stanowisko drogq elektronicznq kierujemy do:
- Prezydenta RP Pana Bronislawa Komorowskiego,
- Marszatka Sejmu RP Pana Radosfawa Sikorskiego,
- Marszatka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza,

- Premiera RzEdu RP Pani Ewy Kopacz
oraz przesylamy do wiadomo3ci:
- Prezesa Polskiego Zwi1zku Dzialkowcdw Pana Eugeniusza Kondrackiego,
- Prezesa Okrqgowego Zarzqdu Mazowieckiego PZD Pana Zygmunta Kacprzaka.

Z

.-/r^a
'

Jb, o,
.-t \
.,ffi5t.

,d-fou
k,
JArT,u*'v'!m'
a\
cr

r--/;o ,t

.s

Oo*tr, tlaile\
Qlr'W. -Q
"{^6
s*-'.7*

frv'&/t&'d-

fl,il/-/'?M
N\^-wLrn.lu -{rs.oio-

i e,to o n,r,fo^ b to wiuu
"4
th^,a' ttb'"'/
oiY; kt.'ac''1 l'o*,'/'

ujo\V.-i,"

dr\[,

9"b/^,- il;(1",1I'

dzialkowym pozdrowieniem

2+ 4,.o+/"'

shn---.#*.*"[*
Arr""^"t -

\oxwWc>

,rol* !:

6dtu"aa

Tolo
,rin

"i

u .c'a 17.'uz

&WK'/' )
./
''6tzaa'rt7

Jflda42/49
r,^^,- -4 {,r.<'t*c

derr7'f fra>'rt^'
4..r,.'{1"q ilovuari&r1

(dv$;or Kfu/pz'
!,1'baq uu-,pet\

n.*,'o'lo*J-^"".-t'J'-"-

