
Stanowisko Okrggowego Zarzqdu Mazowieckiego

Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w

z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie wystqpienia

Dyrektor Biura Prawnego Urzgdu m.st. Warszawy do dzialkowc6w

odnoSnie wsp6lpracy Prezydenta m.st. Warszawy z dzialkowcami warszawskimi,

Kolejny raz wypor.r'iadaj qcy sig w imieniu Prezydent Warszawy urzgdnicy

pr6buj4 stu'orzyi zludnc i nieprawdziwe wra2enie przychylnoSci dzialkowcom i

ogrodom w stolicy. Co warte s4 zapewnienia, 2e Prezydent m. st. Warszawy docenia

znaczenie ogrod6w dzialkowych zar6wno dla dzialkowc6w, .iak i przestrzenr

miejskiej, skoro przecz4 ternu istotnc fakty'? Niestcty u'brcll' zapcrvnieniorn

przedstawicieli stolcczncgo ratusza rzcczywistosi i dzialania urzgdnik6w miejskich
'zaprzeczajq jakicjkohviek dobrej rvoli zachou'ania warszawskich ogrod6w. RoD staly

sig swoistq kart4 przetargowQ w postgpowaniach roszczeniowych, a Miasto w Laden

sposob nie chce rozn'i4zai nau,arslrviajqcych sig problem6w.

Nie ulega w4tpliwoSci, Ze warszawscy urzgdnicy czyni4 wszystko, by odsun4i

rv czasie regulacjg stanu prawncgo na podstawi e arr. '16 ustawy o RoD. pomrmo

zlo2enia przez dzialkowc6w ponad 147 wniosk6w, brak jest jakiejkolwiek kontynuacji

dzialah z.e strony Ratusza. L4czna pou.ierzchnia ogrod6w dzialkorvych wskazanych

we wnioskach, to ponad 1 120 hektarcirv. Niestety wbrew zapewnienrom

przedstarvicieli Ratusza r.vnioski te utkwill, rv urzgdach niczym w sejmowej

z.amra2arce i nie ma nawet zludzenia dobrej woli warszawskich wladz, by trudn4

sytuacjg ogrodow f'unkcj onuiqcych na gruntach obigtych roszczeniami zwi4zanymi z

tzrv. dekretern Bieruta oraz innymi roszczeniami rozwi4zai. N ie s4 to zadne

przypuszczenia czy insynuacje. Jak mozemy dowiedziei sig ze scenogram6w
posiedzefi kornis.ii warszawskiej, ustami dyrektora Biura Gospodarki
Nieruchomosciami Marcina Bajko, warszawscy urzgdnicy dai4 dzialkowcom jasno do
zrozumicnia, 2c nie ma.iq zamiaru sig spieszy6 i na rozpatrzenie wniosk6w daia sobie
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czas do 2016r., z.a( do tego czasu bgd4 likwidorva6 tylc ogrodow ile sig da

zlikwidowai. warto przy tym podkreSlii, 2e PZD nie posiada na\ilet jakiejkolwiek

informacji, kt6re ogrody dzialkowe miasto planuje zlikwidowai do 2016 r. Miasto

jasno przedstawia swoj4 opinig, jakoby na rozpatrzcnie rvniosk6rv zlozon,vch rv trvbie

art. 74 ustawy o ROD rnialo dwa lata. a nie jak stanowi KPC 30 dni. 'fakich

problemow,ZtymsamymartykulernustawyoRoDniemaj4wlodarzeinnychmiast,

gdzie napodstawie tego zapisu bez Zadrcj zwloki regulowane s4 stany prawne ROD.

Czy tak wla3nie wygl4da dobra wola warszarvskich urzqdnik6u' wzglgdem

dzialkowc6w i ogrod6w? Zlikwidowa6 wszystkie RoD, a ich ziemig oddac

..dekretorvcom'' i sprzedai dervelopcrotn. b)' zalatac dziurg budTetorvil rv stolicl? Nie

podwa2amy w 2aden spos6b prawa wlascicieli do ich spadk6w i dziedzictwa, kt6re

zostalo odebrane przez wladze poprzedniego systemu. Jednak2e brak ustawy

reprywatyzacyinejniemozedacprzyzwolenianakrzyrvdzenieb]isko

drvudziestotysiqcznej grupy dzialkou'c6rv. kt6rzy s4 obvrvateli Polski imieszkaircamt

Warszawy.Natakiedzia]ranianigdyniebgdziezgody.Jedlitegooczekuj4wladze

Warszawy - bezwarunkowej zgody na likwidacjq warszawskich ROD' to takie

dziaLanie nie jest ani kompromisem ani wsp6lprac4' ale zwyklym dyktatem

silniejszego. Nie ukryj 4 tego 2adne obietnice i 2adne deklaracje'

Szumnc i noSne marketingowo hasla o pou,olaniu tz',v. .'korlis.ji u.arszarvskiej..

z|okonelzprzedstawicie|iPZDorazw|adzWarszawy,kt6rejrzekomymcelem

powolaniabylowypracowanielvspolnychrozrvi4zandlaratowaniaogrodol'sq

jedynie zludzeniem jakieikolwiek r'vsp6lprac.v' Wystarczy zaznaczy{ 2e w ciqgu

b|iskorokuodjejpowolaniakomisjataobradowalazaledwiedwarazy'Niestety

sam fakt organizacji spotkari w niczym nie zmienil sytuacji warszawskich ogrod6w'

Wszelkie wnioski s4 torpedowane, zbywane i przeci4gane w czasie' Naz'wvante tego

wsp6lprac4 jest zwykl4 ironi4. Dotychczas bowiem 2adne ze spotkan nie zakoiiczylo

sig podjgciem iakichkolwiek rozrvi4za6' kt6rych oczekuiq warsza\4rscy dzialkou'cy' a

ktorezmierzalybydoustalenianajwazniejszychkwestii,jakienurtuj4caleSrodowisko.

St4d nikogo nie powtnno dziwi(' i2 taki rozw6j sltuacj i prowadzi do oczywistych

konkluzii,2eprzedstawicielewladzWarszarr'ychc4jedyniekarrnicdzialkowcilw

zdawkorvymi informac.iami i z peln1 premedytacj4 zaslania14 sig osobliwie
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interpretowanymi przepisami ustawy, by zyskai na czasie. Zdumiewa tez powtarzanle

po raz n-ty, 2c nic jest celern wladz Miasta ukazywanie zlych intencji wobec

dzialkowc6w. Jako powody zwlekania podawane s4 skomplikowane kwestie

zu,i4zanych ze stanem grunt6rv. na kt6rych f'unkcjonuj4 ogrody, a kt6re to podobno

*'ymagajq pracor:hlonnych i dlugich analiz. 'l ynczasem dziesiqtki pytah dzialkou'cow

pozostaj4 rvci4z bez odpowiedzi. Mija miesi4c za miesi4cem, a dzialkowcy nie wiedzq

nawet, czy co3 sig u'og6le dzieje w ich sprawie. Dzialkowcy oczekujq na efekty prac

zespolu, kt6ry mial sluiry( rozwiEzywaniu problem6w, a nie ich nawarstwianiu. Z

przy'kroSci4 strvicrdzaml'. Ze,jak dot4d prace komisji rvarszarvskiej niewiele posungly

sig naprzod i nic dzieje sig tak z rviny dzialkorvc6rv czy PZD. Na wszelkie sugestie, by

prace te przyspieszyly, reprezentanci dzialkowsow otrzymuj4 infbrmacjg, Ze musz4

czeka(, a2 wypracowane zostan4 odpowiednie procedury postgpowanio, jednolite dla

wszvstkich ogrod6u'. Okazu.jc sig rvigc.2e dzialkou,cy muszq w nieskohczone czekai.

aZ urzgdnicy znajdq dla sicbic odporliedni tr1'b prac) w sprawie ogrod6w. Czy,tak

zatcm r,r'1-gl4da dobra rvola stolccznych urzgdnik6w?

Odmou'a rejestracji nowego Statutu PZD jest rylko jednym z rvielu dowod6w

na to, ze wszelkimi dostgpnymi sposobami pr6buje sig przyblokowa1 dzialalnol(.

chroni4ce.j dzialkowo6n' organizacji PZD tylko po to, by wprowadzii chaos i

dezorganizacjg, ktrira pozr.voli rozmyi sprawg nieuniknionej, z punktu widzenia

Miasta likwidacj i warszawskich ROD. Coraz ozg5ciej slychai glosy dzialkowc6w,

ktorzy czuj4, 2e sq szykanowani przez stoleczne wladze. To nikt inny, ale wlaSnie

Prezldent Miasta Warszarvy u,ni6sl niesluszne inieprau,dziwe zastrz.el.enia r.vzglgdcm

uchwalonego na Nadzr.vl'cza.jnyn T,jeLdzic I'ZD w dniu 23 pafdziernika 20 l4roku

statutu PZD. Na rvniosck llanny Gronkiewicz-Waltz Sqd Rejestrowy odm6wil

rejestracji zapis6w zawartych w statucie. Oficjalnym powodem odmowy jest

niedopelnieniem przepis6w w zakresie trybu zwolania Zjazdu P7,D. Tymczasem

dokladnie w tym samym trybie uchwalony zostal Statut PZD w 201 I roku i w6wczas

podobne zarzut1., zostah oddalone przez Sqd Rejestrowy.. Czy to nie kuriozum?

Ponadto to wla6nie ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach

dzialkowych w artykule 68 nakazala Polskiemu Zwi4zkowi Dzialkowc6w

uchwalenie nowego statutu w oparciu o dotychczasowy statut. Jakie s4 tviEc
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rzeczy\ryiste powody odmowy rejestrac.ii

zabraklo dobrej woli wladz Warszawy,

najzwy czajniej nie istniej4.

statutu PZD? Wyda.je sig oczyrviste, 2e

gdyZ realne powody do takich dzialari

Wobec zaistnialych fakt6w manipulacii i niedom6wiei - nikogo nie powrnno

dziwiC i2. rv opinii mazowieckich dzialkorvc6rv oruz. OZM r.vladze Warszar.vy d424 do

likwidacji ogrod6w, p6ki nie uptyn4l dwuletni okes, w kt6rym mozna to zrobi6.

Widai coraz wyra2niejsz1 zmiang stosunku do PZD iogrod6w. Tocz4ce sig u'takie.i

atmosferze i charakterze spotkania przedstawicieli dzialkowc6w z wladzarni Miasta

nie przyczyniaj4 sig do rozwi4zania problernclw warszarvskich ROD, a probler-ny te

jedynie nawarstwiaj4. Rodzi to podejrzenie, i2 koncepcja wspolnego dialogu przeradza

sig w monolog i dyktat strony silniejszej. Czy jawne dq2enie do likwidacii ogrod6w

dzialkowych jest zatcm prze.jarvem poszanorvania dla ttgrod6rv i dzialkorl'corv oraz

wyrazem dobrej rvoli rvsp6lpracy i zachonania stolecznl'ch ROD w' krajobrazic

stolicy? Na to pytanie od wielu rniesigcy pr6buj4 odpowiedziei sobie warszawscy

dzialkowcy.

Okrggowy Zarzqd Mazowiecki PZD
w Warszawie

Warszawa, 16.02.20 1 5 r.
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