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Dzialkowcy, oczekujqcy z niecierpliwo6ci4 na nowe prawo, kt6re mialo ich
chronii byli przekonani, Ze z chwil4 wej6cia w 2ycie ustawy o rodzinnych
ogrodach dzialkowych bgdq mogli wreszcie spokojnie uZytkowai swoje dzialki.
Dzieje sig jednak inaczej, poniewaZ wla6ciwie bez przerwy podwaZana jest nowa
ustawa i prawa dzialkowc6w. Zasmucaj4cy jest fakt, 2e nawet Rzecznik Praw
Obywatelskich poddaia w w4tpliwo5i konstytucyjno6i naszej ustawy, co z
pewno$ci4 nie pomaga spolecmo6ci dzialkowc6w wierzyd w ochronE autorytet6w i
instytucji powolanych do reprezentowania obywateli i ochrony ich dobra.
Jakby tego bylo malo, w niebezpieczeristwie znalazly sig rodzinne ogrody
dzialkowe zlokalizowane w Warszawie, do kt6rych mno24 siE roszczenia zwi4zane
z tzw. ,,dekretem Bieruta". Spadkobiercy bylych wtaScicieli grunt6w lub osoby,
kt6re po prostu wykupity roszczenia i zrzeszone sq w stowarzyszeniu
,,Dekretowiec", wysungly w ostatnim czasie trudn4 do zrozumienia propozycjq, aby
ogrody objgte roszczeniami zlikwidowai bez odszkodowari, a pozostale w og6le
usun4i z terenu miast i przenie5i na przedmiedcia. Tymczasem ustawa o
rodzinnych ogrodach dzialkowych wyraznie m6wi o odszkodowaniach dla
dzialkowc6w i terenach zamiennych na ogrody.

Po raz kolejny dzialkowcy sq nie tylko atakowani i chce im sig odebrai
ogrody, ale co gorsza zostaj4 sami na polu walki, poniewaL nawet wladze stolicy
zachowuj4 sig biemie wobec problemu 18 tysiqcy dzialkowc6w, kt6rych sprawa
dotyczy. Prace powolanego przez Pani4 Prezydent zespolu do spraw uregulowania
stanu prawnego ROD w Warszawie wcale nie posungty naprz6d sprawy ogrod6w
warszawskich, a jedynie pokazuj4 lekcewaZ4ce podejScie urzgdnik6w miejskich i
przryjat4 taktykg, kt6ra polega na wyczekiwaniu i oznajmianiu jedynej slusznej racji
lub w og6le nie informowaniu dzialkowc6w o zamiarach Miasta.
Stanowczo stwierdzamy, 2e na propozycje wysuwane przez ,,Dekretowca"
oraz na bierno5i wladz Warszawy nie mo2e by1 zgody i nigdy nie bgdzie. Nie
wyobra2alnym jest, aby bgd4ce oazami zieleni w miescie i miejscem wypoczynku
ludzi niezamo2nych ogrody dzialkowe, lekk4 r9k4 byty likwidowane tylko dlarego,
2e tak chce grupa os6b, chcqca odebrai swoje rzekome dziedzictwo imaj4tek. Nie

mamy nic przeciwko dochodzeniu sprawiedliwoS cL, ale zaznacry( trzeba, 2e
przecie? dzialkowcy nie otrzymali ogrod6w w uZytkowanie bezprawnie, nie
przywlaszc4tli sobie ziemi. Nie jest ich win4, 2e wladze od kilkudziesiEciu lat
zaniedbywaly sprawy regulacji prawnej grunt6w, nie s4 teZ winni, 2e mimo
wielokrotnie skladanych obietnic i deklaracji polityk6w, nie ma w naszym kraju
ustawy reprywatyzacyjnej. Dlatego te2 nie powinno by6 tak, 2e wla6nie dzialkowcy
maj4 ponosid najgorsze z mo2liwych konsekwencje braku prawa lub presji grup
interesu, kt6re ostrz4 sobie zgby na komercyjnie atrakcyjne grunty w stolicy.
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Maj4c na uwadze dobro 69 rodzinnych ogrod6w dzialkowych w Warszawie,
kt6re zagroZone s4 ,,dekretem Bieruta" zwracamy sig do Pani o wsparcie blisko 20
tysigcy obyrvateli, kt6rzy pozbawiani s4 prawa glosu i traktowani jak intruzi we
wlasnych ogrodach, kt6re od kilkudziesigciu lat w pocie czola 't za wlasne
pieni4dze tworzyli z ruin i nieuzlrtk6w. Mamy nadziejg, 2e nigdy pomysly podobne
do tych wysuwanych przez ,,Dek;retowca" nie znajd4 poparcia u wladz stolicy i
liczymy nato,2e stanie sig tak migdzy innymi dzigki dobrej woli Pani Prezydent.
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