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STANOWISKO
uczestnik6w narady szkoleniowej - czlonk6w Kolegium prezes6w

Rodzinnych Ogroddw Dzialkowych z rejonu Nysy i prudnika
z dnia 06 lutego 2015 n

w sprawie: zaspokojenia toszcznfi dekretowc6w gruntani warszawskich
ogrod6w dzialkowych

My, uczestnicy nara<ly szkoleniowej rodzirurych ogrod6w dzialkowych
z rejonu Nysy i Prudnika okrggu opor skiego pzD wyr'zamy oburzenie
i zaniepokojenie tym, co sig dzieje woboc warszawskich ogrod6w dzialkowych.

Problem nieuregulowania stanu prawnego grunt6w wobec, kt6rych
istniei4 rosz-ozenia bgdqce wynikiem tzw. dekretu Bieruta stanowie bar&o
powaine zagro2enia dla. ogrod6w dzialkowych. w naszej ocenie dzialalno$d
stowarryszenia ,,Dekretowiec" jest dzialaniem obliczonym n.a milionowe zyski
i nie ma zbyt wiele wsp6lnego z rzeczywistym zwrotem wlasnodci bytym
wla6cicielom.

Niedopuszczalne jest aby roszczenia jednej grupy obywateli mialy byi
zaspokajane kr'zy*vda innej liozrrej grupy obywateli - dzialkowc6w. pozbawienie
dzialkowc6w ich dorobk* ffciabez Ladnego odszkodowania jest kradziezq.

Jak wigkszodc Polak6w uanajerny wtasnosi jako rzecz {wi9t4, w nviqzJat
z tyrn apelujemy o rozwagg w Azialuiach przywracajqcych ,,nowych
wlaicicieli" na gruntach warszawskich ogrod6w. Celowym wydaje sig
uregulowan i e tej kwestii w spos6b ustawowy z poszanowaniem r6wniez praw
dzialkowc6w do tych grunt6w. w preambule do ustawy z 13 grudnia 2013 roku
zawarte s4 slowa: "uznaje :iig za konieczne zapewnienie dalszego istnienia
i rozwoju rodzinnych ogrod6w dziarkowych, iako statych elemenr6w
infrastruktury gruin, kt6re powirury byc uwzgrgdniane w prooesie ich rozwoju
dla dobra obecnego i przryszlych pokolen".

Jestegmy zaniepokojeni tym, Le woiq2 wl.adze szczebla centralnego lub
samorz4dowego poszukuj4 sposob6w na likwidowanie ogrod6w dziatkowych.
obecne dzialania s4 najgorszym z mo2liwyoh scenarius4y rozwiqzaria pr. oblemu
z zaprzeczeniem zasad sprawiedliwoSci spolecanej i idei parlstwa prawa.



NR TEL : A??4542e52 a9 LUT. 2@!5 !@t 44 5rR.2

Solidaryzujemy sig z dzialkowcami warszawskimi i bgdziemy ich

wspieraC w stusznej walce o ogrody.

Na$ze stanowisko. k ierujemy do:

l. Marszalka Sejmu RP

2, Premiera RadY Ministr6w RP

3. Prezydent m, st. Warszawy

4. Rzecznika Praw ObYwalelskich

@Prezesa Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w
6. Prezesa Okrggowego Zavedu Opolskiego PZD w Opolu
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