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Stanowisko

W OBRONIE WARSZAWSKICH OGRODOW DZIAT.KOWYCH

Niniejszym stanowiskiem podpisujq siq pod tymi wszystkimi glosami dzialkowc6w, ktorzy

wypowiadajq siq krytycznie o zamiarze likwidowania ogrod6w dziatkowych w Warszawie po to, aby

ziemiq, kt6rq te ogrody zajmujq, wykorzyslaC do zalatwienia skutk6w dekretu Bieruta izaspokoia

roszczenia bytych wla(cicieli, ich spadkobierc6w, a jak przypuszczamy, r6wniei takie osoby, ktore

skuszone latwym zarobkiem wykupity prawa spadkowe.

Taki scenariusz przygotowany przez stowarzyszenie ,,Dekretowiec" i popierany przez wiadze

Warszawy, stanowi powa:ne zagrozenie dla ogrod6w dzialkowych umiejscowionych w stolicy, ale

przede wszystkim jest niesprawiedliwy wobec dzialkowc6w, kt6rzy przez kilkadziesiqt lat

zagospodarowali przekazane im tereny izainwestowali w nie wtasne fundusze.

Z oburzeniem dowiadujemy siq, ie prcjektodawcy, dostrzegajEc potrzebq zaspokojenia iqdan

bylych wfascicieli, nie dostrzegajq praw Czialkowc6w, ktotzy, jako obywatele powinni byi

potraktowani zgodnie z obowiqzujqcym prawem.

JesteSmy przeciwni likwidowaniu ogrod6w dzialkowych w innych przypadkach, nii dopuszcza

ustawa o ROD.

Oczekujemy, :e wladze Warszawy zdobgdq sig na wlaiciwe potraktowanie dzialkowccw

iodstApiq od obarczania ich skutkamidecyzji, za ktore dzialkowcy nie sq odpowiedzialni.

Liczymy te2 na rozwagq Senatu RP, gdzie ten problem jest obecnie omawiany.

Prezesi Rodzinnych Ogrod6w Dziafkowych
: Lubska, jasienia, Krosna Odrzadskiego,

6u bina, Nowogrodu Bobrza frskiego
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