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Gda6sk, dnia 05.02.2015 roku

STANOWISKO

lGiggowych i Skarbnik6w Rodzinnych Ogrod6w Dziafkowych Okrqgu Gdariskiego
w obronie warszawskich Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych,

My ksiqgowi i skarbnicy pelniqcy swoje obowiqzki w Rodzinnych Ogrodach
Dziatkowych naszego Okrqgu Gdaiskiego PZD biorqcy udzial w dniach 2-5 lutego 2015
roku w cyklicznych naradach szkoleniowych przedstawiamy stanowisko w sprawie
jawnego zamachu na dalsze istnienie Rodzinnych Ogrod6w Dziafkowych funkcjonujqcych
od dziesiqcioleci na terenie Miasta Stoiecznego Warszawy.

Zaskakuj4ce informacje sq solA w oku dziennikarstwa, lecz bywajq wiadomo6ci,
kt6re - gdy sie o nich uslyszy - przynoszE smutek, przygnQbienie, niedowierzanie. Nie
pasujq do naszego wyobra2enia o iwiecie, do naszego do5wiadczenia, wizji,
rzeczywisto6ci. Lepiej by byto ich nie usiyszei, ani ich nie znai. Dziejg siQ tak na.iczQ6ciej

w sytuacji, gdy dochodzi do nas informacja, kt6ra razi jak grom z jasnego nieba.

Oto wladze Warszawy, stolicy Polski, z jej Prezydent Hannq Gronkiewicz-Waltz
zagiqfy parol na 69 warszawskich ogroddw dziaikowych.

Jak wynika z artykutu pt. ,,Pomysl na zaspokojenie roszczeh bez pieniqdzy''z dnia
19 grudnia 2014r. opublikowanego w gazecie ,, Rzeczpospolita", stowarzyszenie

,,Dekretowiec" z Warszawy, reprezentujEce bylych wiaicicieli gruntow przekazanych

dziatkowcom na mocy dekretu Bieruta, chce odzyskai nieruchomoici 69 rodzinnych
ogrod6w, a tereny oddat bytym wlascicielom lub sprzedai prywatnym inwestorom.

Wladze stolicy z jej Prezydentem, kt6re na mocy ustawy o ROD, uchwalonej takie
giosami posldw Platformy Obywatelskiej, zobowiqzane sa do wyptaty odszkodowafl, w
przypadku likwidacji ogrod6w. wydajq siq byi propozycjom ,,Dekretowca" przychylne,

bo stowarzyszenie to chce likwidacji ogrod6w bez odszkodowai.
Dekret Bleruta, kt6ry mia'l na celu odbudowq Warszawy, uruchomil proces

budowy osiedli i poczEtk6w ogrod6w dzialkowych, kt6re powojenne gruzowiska

zmienily w zielone pluca miasta. Teraz wladze, wybrane m.in. przez dzialkowc6w chcq
zabezpieczyi interes wqskiej grupy, kosztem dziesiqtk6w tysiqcy uprawiajqcych od

dziesiqcioleci dzialki.
Warszawa stala siq papierkiem lakmusowym, pilnie obserwowanym przez inne

miasta /Krak6w, Wroclaw, Toruh, Gdynia, Gorz6w Wielkopolski itd./. Cel jest jeden -
catkowita likwidacja ogrodnictwa dziatkowego w miastach. Zajmowane przez ROD
grunty poprzez swojq wartosi sE ibada stale po2adane przez podmioty, kt6re
przedkladajq inwestycje nad dobro spofeczne.



Propozycle likwidacji ogrod6w bez odszkodowaf sq nie tylko niezgodne z

prawem, sq wyjqtkowo niesprawiedliwe i nieludzkie.

Zdecvdowanie wystQpujemy przeciwko dziaianiom zmierzajqcym do likwidacji

ogrod6w dzialkowych w Warszawie.
Wyra2amy przekonanie, 2e jednak zwyciQ2y zdrowy rozsqdek i szacunek do

wlasnych Obywateli.

Nasze stanowisko przekazujemy drogq elektronicznq do:

- Prezydenta RP Pana Bronislawa Komorowskiego,
- Marszalka Sejmu RP Pana Radosfawa Sikorskiego,

- Marszalka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza,

- Premier Rzqdu RP Pani EwY KoPacz,

- Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawa Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz

oraz przesylamy do wiadomo6ci:
- Prezesa Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w Pana Eugeniusza Kondrackiego,

- Prezesa Okrqgowego Zatzqdu Mazowieckiego PZD Pana Zygmunta Kacprzaka.

W naradach szkoleniowych bralo udzial lEcznie 265 Ksiqgowych i Skarbnik6w ROD.

Z dzialkowym pozdrowieniem

Z upowainienia Ksiqgowych i Skarbnik6w ROD

Gl6wna Ksiqgowa
Okrqgowego Zarz?du PZD
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